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Kehittämistyön tarkoituksena oli haastatella lähisuhdeväkivallan kokijoita ja luoda työskentelyma-
teriaalia selviytymisen prosessista Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle.  Alkuperäinen selviytymisen pro-
sessi -malli luotiin vuonna 2001 Ensi- ja turvakotien liiton Kriisistä selviytymiseen -projektissa.  
Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ajantasaista tietoa selviytymisen prosessista haastattelun ja 
nykyaikaisen tiedon avulla.  
 
Haastattelu toteutettiin ryhmämuotoisena teemahaastatteluna, johon osallistui kolme aikuista lähi-
suhdeväkivallan kokijaa. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineiston käsit-
telyyn käytettiin sisällönanalyysiä. Tietoperustassa painottui väkivalta ja sen vaikutukset yksilöön 
sekä selviytyminen prosessina.  
 
Päätulokset voidaan jakaa neljään kategoriaan: tunteet, vastuu väkivallasta, voimaantuminen sekä 
yhteiskunnallinen näkökulma. Prosessin jokaisessa vaiheessa esiin nousi erilaisia tunteita ja niiden 
vaihteluja. Kokonaisuudessaan tuloksissa näkyi häpeän kauaskantoinen voima. Haastateltavat ko-
kivat itse olevansa vastuussa toisen henkilön väkivaltaisesta käyttäytymisestä ja sen loppumisesta. 
Kokijat kuvasivat muuttaneensa omaa käytöstään tavoitellessaan väkivallatonta suhdetta ja salail-
leensa ja vähätelleensä väkivaltaa ulkopuolisille.  
 
Voimaantumisen kokemusta pidettiin olennaisena osana selviytymistä. Voimaantumista tukeviksi 
tekijöiksi nimettiin omien rajojen asettaminen, itsetunnon kohottaminen ja kyky tehdä omaa elämää 
koskevia päätöksiä. Vertaistukea pidettiin merkittävänä selviytymistä tukevana tekijänä. Haastatte-
lussa nousi esiin myös yhteiskunnallinen näkökulma. Ulkopuolisten ajatukset ja oletukset varjosti-
vat selviytymisen prosessia ja yhteiskunnalliset normit vaikuttivat kokijoiden päätöksiin ja kokemuk-
siin. Suurimmiksi yhteiskunnallisiksi tekijöiksi nousivat käsitys ydinperheestä ja hyvästä äitiydestä.  
 
Selviytymisvaiheen tukea ja palveluita tulisi lisätä suomalaiseen palvelujärjestelmään. Väkivallan 
kauaskantoiset vaikutukset ja tuen tarve tulisi huomioida myös jatkotutkimuksissa. Tämän opinnäy-
tetyön kaltaisia tutkimuksia selviytymisen kokemuksista olisi hyvä tehdä lisää.  
 

Asiasanat: lähisuhdeväkivalta, selviytyminen, voimaantuminen, väkivalta, uhri, uhriutuminen   
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Title of thesis: “His words impacted so much in my actions and at some point I just realised that it 
doesn’t impact anymore.“ - Stories about the process of survival by adult victims of domestic vio-
lence. 
Supervisors: Päivi Rautio & Harriet Tervonen 
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The purpose of this thesis was to interview victims of domestic violence and create new working 
material about the process of survival to Oulun ensi- ja turvakoti ry. The original process of survival 
-model was created in Kriisistä selviytymiseen -project in 2001. The project was coordinated by the 
Federation of Mother and Child Homes and Shelters. The aim of this thesis was to create up-to-
date information about the process of survival. The information was created using the material from 
interview and modern knowledge.  
 
The interview was implemented using theme interview in a group of three adult victims of domestic 
violence. This thesis is a qualitative research and the material from the interview was processed 
with content analysis. The frame of reference was built with information about violence and its 
effects to individual and survival as a process. 
 
The main results can be divided into four groups: feelings, responsibility of violence, empowerment 
and social point of view. In every phase of the process different feelings and their turnover were 
strongly exposed. Maybe the strongest feeling in all the answers was shame. The victims saw 
themselves as the responsible one for the violence and felt the need to stop it somehow. The 
victims changed their behavior and hid the violence from outsiders. 
 
Empowerment was considered as an essential part of the survival. Determination of boundaries, 
rising self-esteem and the ability to make decisions were part of empowerment. Peer support was 
mentioned many times as an important factor in the process of survival. Social norms and the 
opinions of others impacted in the victim’s decisions and experiences. The largest social factor was 
the idea of nuclear family and good motherhood.  
 
More support and services for survival phase should be added in the Finnish helping system. Vio-
lence has long lasting effects and the need for long-term support should be noticed in research. 
More research like this thesis should be done.  
 

Keywords: violence, domestic violence, survival, empowerment, victim, victimisation 
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1 JOHDANTO 

Euroopan unionin perusoikeusvirasto julkaisi vuonna 2014 EU:n laajuisen tutkimuksen tulokset, 

joista ilmenee, että joka kolmas nainen on joutunut fyysisen ja/tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi 

yli 15-vuotiaana. (European Union Agency for Fundamental Rights 2014, 21.) Näiden tutkimusten 

valossa ei voida sanoa, että väkivaltailmiö olisi kulttuurisidonnainen, sillä WHO:n samana vuonna 

julkaistun maailmanlaajuisen tutkimuksen tulokset olivat hyvin samankaltaisia. WHO:n tutkimuk-

sesta selvisi, että joka kolmas nainen on joko nykyisessä tai entisessä parisuhteessaan joutunut 

fyysisen tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi. (World Health Organization 2014, 8.)   

 

Yhtenä parisuhdeväkivallan tärkeimpänä selittäjänä on pidetty sukupuolten välistä epätasa-ar-

voa. Parisuhdeväkivallan vähentämistä edistävien toimenpiteiden yksi päätavoitteista on sukupuol-

ten välisen epätasa-arvon poistamiseen panostaminen. Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoite-

taan tasavertaisia oikeuksia, vastuita ja mahdollisuuksia kaikilla elämänalueilla. Useiden kansain-

välisten indikaattoreiden mukaan Pohjoismaita pidetään maailman tasa-arvoisimpina maina. Tästä 

huolimatta Pohjoismaissa on erilaisten tilastojen mukaan korkea esiintyvyys naisiin kohdistuvasta 

parisuhdeväkivallasta. Pohjoismaissa on myös muita EU-maita korkeammat esiintyvyydet, kun pu-

hutaan väkivallan kohteeksi joutumisesta yleisesti, ei vain parisuhdeväkivallasta. (Gracia & Merlo 

2016, 27-28.)   

 

Suomessa on astunut voimaan 1.8.2015 Istanbulin sopimus, jolla tarkoitetaan Euroopan neuvoston 

yleissopimusta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumi-

sesta. Kyseisessä sopimuksessa on asetettu määräyksiä, joiden tavoitteena on lähisuhdeväkival-

lan ehkäiseminen ja poistaminen, väkivaltaa kokeneiden suojeleminen sekä väkivallan tekijöiden 

saattaminen vastuuseen teoistaan. Sopimuksen painotus on väkivallan ennaltaehkäisyssä, mutta 

siihen on huomioitu myös jo uhriksi joutuneiden suojeleminen ja auttaminen. Huolimatta siitä, että 

Istanbulin sopimus on ollut voimassa jo vuosia, on Suomi saanut useita huomautuksia kansainvä-

lisiltä elimiltä siitä, etteivät Suomen toimenpiteet naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemisestä ole 

olleet riittäviä. Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö on kehittänyt ja julkaissut suunnitelman Is-

tanbulin sopimuksen toimeenpanosta. Kyseinen suunnitelma on kehitetty vuosille 2018-2021 ja 

näin ollen osa toimenpiteistä ovat jo käynnistyneet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 11-12.)  
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Lähisuhdeväkivallan yleisyys ja moninaisuus ovat yhä enemmän tiedossa, mutta palvelujärjestel-

mämme ei osaa vastata tähän tarpeeseen. Lähisuhdeväkivallan kokijoiden hoitoon ei ole vielä va-

kiintuneita toimintatapoja, eivätkä julkisen sektorin resurssit selviytymisen tukemiseen riitä. Yksi 

syy voi olla se, ettei yksikään taho ota kokonaisvastuuta kokijan selviytymisestä. Kriisivaiheen tuen, 

kuten turvakotijakson jälkeen, voi olla hyvinkin vaikea saada apua. (Väänänen 2011, 109-110.) 

Vain pieni osa lähisuhteessaan väkivaltaa kokeneista käyttää turvakodin laitospalveluita. Useim-

mat myös tarvitsevat tukea selviytymiseensä laitospalveluiden jälkeen. (Ojuri 2013, 10.) Akuutin 

kriisivaiheen jälkeisen selviytymisvaiheen tuen tarpeellisuudesta kertovat myös vuonna 2017 jul-

kaistut Rikos- ja pakkokeinotilastot. Tilastoista ilmenee, että vuonna 2017 perhe- ja lähisuhdeväki-

vallan kokijoita oli 6500, joista 1240 oli henkilöitä, jotka ovat kokeneet perhe- tai lähisuhdeväkival-

taa useammin kuin kerran vuoden 2017 aikana. Tämä tarkoittaa, että noin joka viides lähisuhde-

väkivallan kokija on joutunut uudelleen väkivallan kohteeksi saman vuoden aikana. (Tilastokeskus 

2017.) Selviytymisvaiheen tuen tarve on huomattu turvakodeissa jo 1980-luvulla. Turvakotityös-

kentelyn rajojen ja mahdollisuuksien pohtiminen johti siihen, että kriisivaiheen jälkeisen tuen mer-

kitys tunnistettiin. Selviytymisvaiheen tuen tarkoituksena on asiakkaan pitkäjänteinen tukeminen 

arjen hallintaan sekä turvakodin uusintakäyntien väheneminen. (Ojuri 2001, 17-19.) Lähisuhdevä-

kivallasta selviytymisen eri vaiheita on tutkittu ja vakiinnutettu Kriisistä selviytymiseen -projektissa 

vuosina 1998-2001 (Ojuri 2001, 53). 

 

Kuolemaan johtaneita väkivaltatapauksia lukuun ottamatta jokainen väkivaltaa kokenut joutuu jol-

lakin tavoin selviytymään. Lähisuhdeväkivaltaa ei voida erotella sen seurauksista, minkä vuoksi 

tämän opinnäytetyön aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Kyseessä on merkittävä maailmanlaajuinen 

ihmisoikeusongelma, jota suuret kansainväliset tahot, kuten Maailman terveysjärjestö WHO, ovat 

tutkineet ja nostaneet esille (World Health Organisation 2014, 8). Lisäksi erilaisten toimenpideoh-

jelmien, kampanjoiden ja muiden vaikutustapojen lisääntyminen kuvastavat sitä, että lähisuhdevä-

kivalta tunnustetaan ja halutaan saada aikaan muutosta. Suomessa muun muassa Naisten linja on 

nostanut lähisuhdeväkivallan kokijoita ja heidän selviytymisprosessejaan esille vaikuttavasti 

vuonna 2018 alkaneessa Se kolmas -taidekampanjassa (Naisten linja 2018, viitattu 15.3.19).  

 

Väkivaltatyöskentely koostuu kriisityöstä, psykoedukaatiosta ja psykoterapian menetelmistä 

(Bechinsky & Kiviniemi 2017, viitattu 1.3.19). Opinnäytetyön tilaajana toimi Oulun Ensi- ja turvakoti 

ry, jonka työntekijät käyttävät selviytymisen prosessin mallia työskennellessään aikuisten kokijoi-

den kanssa niin yksilötyöskentelyssä, kuin kokijoille tarkoitetuissa koulutuksellisissa ryhmissä. Toi-
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meksiantaja halusi kehittää työskentelymateriaalia laajemmaksi ja selkeämmäksi. Tästä opinnäy-

tetyöstä hyötyvät opinnäytetyön tekijöiden lisäksi toimeksiantaja: turvakodin työntekijät, lähisuhde-

väkivaltatyön yksikön työntekijät ja muut järjestössä työskentelevät. Lisäksi tämän opinnäytetyön 

tulokset voivat olla hyödyllisiä muiden alojen ammattilaisille, lähisuhdeväkivallan kokijoille ja heidän 

läheisilleen sekä aiheen yleisyyden vuoksi myös kaikille kansalaisille.  

 

Opinnäytetyön perustana olivat sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit, joiden 

avulla pyrimme syventämään osaamistamme erityisesti eettisessä osaamisessa, kriittisessä ja 

osallistavassa yhteiskuntaosaamisessa sekä tutkimuksellisessa kehittämisosaamisessa. Sosiaa-

lialan eettinen osaaminen näkyi opinnäytetyön prosessissa aiheen valinnassa, tutkimuksen toteut-

tamisessa ja haastateltavien kohtaamisessa. Teemahaastattelun keskiössä oli haastateltavien yk-

silöllisyys ja arvostus heidän kokemuksiaan ja kertomuksiaan kohtaan. Kriittinen ja osallistava yh-

teiskuntaosaaminen näkyi tutkimustulosten analysoinnissa yhteiskunnallisella tasolla sekä kehittä-

mis- ja jatkotutkimusideoiden pohdinnassa. Tutkimuksellista kehittämisosaamistamme vahvistettiin 

suunnittelemalla, toteuttamalla, arvioimalla ja raportoimalla opinnäytetyötämme. Pyrimme tuotta-

maan tietoa, joka kohtaa alalla olevia kehittämistarpeita asiakastyön menetelmistä ja hyvinvoinnin 

edistämisestä. Oppimisen näkökulmasta opinnäytetyön tavoitteena oli syventää ammatillista osaa-

mistamme em. kompetensseja hyödyntäen. (Sosiaalialan korkeakoulutuksen kompetenssit 2016, 

viitattu 1.3.19.) 
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2 LÄHISUHDEVÄKIVALTA ERITYISEN HAAVOITTAVANA JA MONIULOTTEI-

SENA ILMIÖNÄ 

2.1 Väkivallan seuraukset  

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee väkivallan seuraavasti:  

 

Väkivalta on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdis-
tuu ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai 
joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysisen tai psyykkisen vamman synty-
miseen, kehityksen häiriytymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jäämiseen. (World 
Health Organization 2002, 5.)  

 

Suomen laissa väkivaltaan kuuluvat teot määritellään näin:  

 

Väkivallalla tarkoitetaan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon kohteelle ruumiillista, 
seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla te-
oilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto. (Laki valtion varoista 
maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle 1354/2014 4§). 

 

Väkivallan kohteeksi joutuminen on traumaattinen kokemus, josta tulee aina henkisiä seurauksia. 

Koettu väkivalta tai sen uhka aiheuttavat usein kokijassa pelkoa, arkuutta, masennusta, häpeää, 

syyllisyyttä, itsetunnon laskua sekä unettomuutta ja erilaisia kiputiloja. Väkivalta voi aiheuttaa myös 

fyysisiä vammoja, ruhjeita, mustelmia, palovammoja, keskenmenoja tai pahimmillaan kuoleman. 

Väkivalta vaikuttaa aina myös lapsen kasvuun ja kehitykseen, vaikka väkivalta ei kohdistuisi suo-

raan häneen. Väkivalta vaikuttaa lapsen minäkäsityksen ja itsetunnon kehittymiseen sekä käsityk-

seen oikeasta ja väärästä, mitkä voivat ilmetä esimerkiksi pelkotiloina tai käytöshäiriöinä. (Hauta-

mäki 2013, 67-68.)  

 

Väkivalta aiheuttaa kokijalle myös mihinkään kuulumattomuuden tunnetta ja irrallisuutta ympäröi-

västä maailmasta, joiden seurauksena kokemus leimaantumisesta, häpeästä ja arvottomuuden 

tunteesta voimistuu. Etenkin puhuttaessa lähisuhdeväkivallasta, on tyypillistä, että kokija pitää vä-

kivaltaa ansaittuna. Tällöin kokijan minäkuva on usein pitkään jatkuneen väkivallan seurauksena 

hyvin hauras, avuton ja pärjäämätön. (Lehtonen & Perttu 1999, 52.) 
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2.2 Lähisuhdeväkivallan erityisyys 

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan perheväkivaltaa laajempaa ilmiötä, jossa väkivalta voi ilmetä 

myös henkilön muissa lähisuhteissa, seurustelusuhteissa sekä pari- tai perhesuhteissa. Tällöin vä-

kivallan tekijä voi olla avo- tai aviopuoliso, entinen puoliso, vanhempi, lapsi, muu sukulainen tai 

muu läheinen henkilö. (Keinänen, Pohjoisvirta, Säävälä & Salonen 2006, 14.) Lähisuhdeväkivallan 

erityispiirteitä ovat väkivallan eri muotojen yhteen kietoutuminen ja jaksoittaisuus. Arjessa vaihte-

levat lämpö, katumus ja väkivaltaiset teot, jolloin hyvät ajat tukevat suhteessa pysymistä ja toivoa 

väkivallan loppumisesta, kun taas huonot, väkivallan ajat luovat pettymyksiä ja toivottomuutta. 

(Lehtinen, Hiltunen & Virtanen 2018, 8.)  

 

Väkivalta voi olla kertaluontoista, mutta hyvin usein se on jatkuvaa ja raaistuvaa, jolloin ilmiöön 

liittyy vahvasti väkivallan normalisoituminen. Kokija joutuu sopeutumaan tilanteeseen uhkailun ja 

väkivaltaisten tekojen seurauksena, jolloin väkivaltaisesta käyttäytymisestä tulee arkipäivää. Mitä 

pidempään väkivalta lähisuhteessa jatkuu, sitä vaikeampaa väkivallan kokijan on tunnistaa väki-

valtaisen käyttäytymisen ja normaalin käyttäytymisen rajaa. Väkivaltaa kokeneen toimintakyky ja 

voimavarat katkaista väkivallan kierre heikentyvät, mitä pidempään ja raaempaa väkivalta on. (Kai-

tue, Noponen & Slåen 2007, 22-23). Tässä opinnäytetyössä käytetään termiä lähisuhdeväkivalta, 

sillä suomalaisessa kirjallisuudessa se on yleisessä käytössä ja kattaa erilaiset ihmissuhde- ja su-

kupuoliasetelmat. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään termejä intimate partner violence 

(parisuhdeväkivalta), violence against women (naisiin kohdistuva väkivalta) ja domestic violence 

(perheväkivalta). Emme kokeneet sopivaksi käyttää edellä mainittuja käsitteitä, sillä ne ovat yksit-

täin rajaavia ja muita ihmissuhdemuotoja poissulkevia.  

 

Tunnistetuin lähisuhdeväkivallan muoto on fyysinen väkivalta, joka voi ilmetä muun muassa potki-

misena, lyömisenä, hiuksista repimisenä ja vapaudenriistona. Äärimmillään fyysinen väkivalta voi 

johtaa kuolemaan. Seksuaalinen väkivalta voi ilmetä fyysisenä, kuten seksuaalisiin toimintoihin pa-

kottamisena ja raiskauksena sekä henkisenä, kuten painostamisena, kumppanin kehon tai suku-

puoliominaisuuksien haukkumisena ja pornografiselle materiaalille altistamisena. Henkiseen väki-

valtaan kuuluu monenlainen uhkailu ja kontrollointi. Se voi ilmetä esimerkiksi syyttelynä, kiristämi-

senä, mustasukkaisuutena ja itsemurhalla uhkaamisena. Myös mykkäkoulun pitäminen katsotaan 

henkiseksi väkivallaksi, koska kyseessä on vallankäytön muoto. Taloudellinen väkivalta on henki-

sen väkivallan muoto, jossa tekijän tarkoituksena on muun muassa rahankäytön kontrollointi, toisen 

rahojen luvaton käyttö tai tahallinen velkaantuminen. (Essel, Rantanen & Rossinen 2017, 64-66.)  
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Hengellinen väkivalta on hengellisiin sääntöihin perustuvaa pelottelua, uhkailua, pakottamista tai 

painostamista. Myös uskontoon käännyttäminen sekä uskonnon harjoittamisen kieltäminen ovat 

hengellistä väkivaltaa. Kemiallista väkivaltaa on lääkkeiden tai päihteiden käyttäminen henkilön 

nukuttamiseksi tai tiedottomaan tilaan saattamiseksi. Myös henkilökohtaisen lääkityksen määrään 

vaikuttaminen sekä lääkkeiden varastaminen ovat kemiallisen väkivallan muotoja. Kaltoinkohtelulla 

sekä huolenpidon laiminlyönnillä tarkoitetaan lähisuhteissa toisten avusta riippuvaisten henkilöiden 

perustarpeiden laiminlyöntiä sekä hoidon, avun ja huolenpidon vaille jättämistä. (Essel ym. 2017, 

64-66.) Vuonna 2014 voimaan astunut laki määrittelee eron jälkeisen vainon rikokseksi ja lähisuh-

deväkivallan muodoksi. Eron jälkeisellä vainolla tarkoitetaan tavoitteellista toimintaa, jossa tekijä 

rajoittaa ja kontrolloi henkilön arkea, sosiaalisia tiloja ja toimintaa aiheuttaen ahdistusta, pelkoa ja 

turvattomuutta. Keskiössä on kokijan subjektiivinen kokemus tekojen ahdistavuudesta, tungettele-

vuudesta ja epämieluisuudesta ja näin ollen on rikosoikeudellisesta näkökulmasta usein vaikeasti 

todennettavissa. (Nikupeteri 2016, 21.)  

 

Uudenlainen teknologia mahdollistaa väkivallan luonteen ja tekotapojen muuttumisen. Digitaalisen 

väkivallan tekijä voi olla nykyinen tai entinen kumppani, tuttu tai tuntematon henkilö. Kumppaniaan 

kontrolloiva puoliso voi käyttää hyväkseen esimerkiksi sosiaalista median, älylaitteiden tallenta-

mien tietojen sekä nettiselaimen sivuhistorian tarjoamaa informaatiota. Digitaalinen väkivalta on 

tehnyt eron jälkeisestä vainosta monipuolisempaa ja helpompaa tekijän näkökulmasta. Ex-kump-

panin seuraaminen internetin välityksellä ja paikannusteknologiaa hyödyntäen on yleistä eron jäl-

kisessä vainossa. Tunne kumppanin jatkuvasta ja kaikkialle ulottuvasta kontrollista on entistä hel-

pompi luoda nykyteknologiaa hyödyntäen. Kumppanin jatkuva soittelu ja viestittely sekä maltin me-

nettäminen, jos ei saa vastausta, viestien salaa lukeminen, sosiaalisen median julkaisujen kontrol-

lointi, salaa ja vastentahtoisesti kuvaaminen, puhelu- ja sivuhistorian seuraaminen sekä teknolo-

gian käytön rajoittaminen ovat esimerkkejä teknologian väärinkäytöstä parisuhteessa. (Naistenlinja 

2019, viitattu 8.4.2019.) 

 

Nykyteknologiaa voidaan hyödyntää myös muiden väkivallan muotojen toteuttamisessa. Väkivallan 

tekijä voi käyttää teknologiaa syventääkseen, laajentaakseen ja voimistaakseen henkisen tai sek-

suaalisen väkivallan vaikutuksia. Kommunikaatiosovellusten kautta voi tapahtua seksuaalirikoksia 

ja fyysisten väkivallan tekojen yhteydessä voidaan käyttää paikantamisteknologiaa. Digitaalista vä-

kivaltaa voi olla vaikea tunnistaa väkivallaksi ja sen kokija voi kohdata vähättelyä läheisiltä ihmisiltä 

tai jopa viranomaisilta. (Naistenlinja 2019, viitattu 8.4.2019.) Vuonna 2014 rikoslain päivittyessä 
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vainon lisäksi viestintärauhan rikkominen on määritelty rikokseksi. Tällä tarkoitetaan toistuvaa vies-

tien lähettelyä tai soittelua siinä määrin, että se on omiaan aiheuttamaan henkilölle huomattavaa 

haittaa ja häiriötä. (Oulun Ensi- ja turvakoti ry & VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry 2017, 32.) 

2.3 Uhriutuminen – oman elämän kontrollin menetys  

Kotimaisten kielten keskuksen julkaisemassa ja ylläpitämässä Kielitoimiston sanakirjassa määritel-

lään uhriksi joku “joka joutuu kärsimään, vahingoittuu tai menettää henkensä jonkin vuoksi tai on 

jonkin vahingollisen toiminnan kohteena tai alttiina jollekin (kielteiselle)”. (Kotimaisten kielten kes-

kus 2018, viitattu 24.1.19.) Euroopan parlamentin ja neuvoston antamassa rikosuhridirektiivissä 

uhrilla tarkoitetaan:  

 

Luonnollista henkilöä, jolle on aiheutunut rikoksesta välitön vahinko, kuten fyysinen, hen-
kinen tai emotionaalinen haitta taikka taloudellinen menetys ja sellaisen henkilön, jonka 
kuolema on välitön seuraus rikoksesta, perheenjäseniä, joille on aiheutunut vahinkoa ky-
seisen henkilön kuoleman johdosta.  (Rikosuhridirektiivi 2012/29/EU. 1:2.1.)  

 

Rikosuhridirektiivissä myös määritellään, että riippumatta rikoksen tekijän ja uhrin perhesuhteesta 

tai siitä, onko rikoksentekijää tunnistettu, pidätetty tai tuomittu, on henkilöä pidettävä aina uhrina. 

Rikoksen uhreja tulisi kohdella yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti uhrin taustoista riippumatta. (Ri-

kosuhridirektiivi 2012/29/EU.) 

 

Uhriutumisella on alun perin tarkoitettu rikostermistössä rikoksen uhriksi joutumista. Käsitettä on 

kuitenkin laajennettu rikostermistön ulkopuolelle. Uhriutuminen voidaan nähdä henkisen kasvun 

karikkona, tilanteena, joka esimerkiksi terapiakentällä ymmärretään traumatisoitumisena. Uhriutu-

minen on johonkin tapahtumaan tai kokemukseen juuttumista siten, että se muistuttaa itsestään 

aina sopivissa kohdin ihmisen puheissa ja asenteissa. Uhriutumisessa on kyse ihmisen tavasta 

suhtautua kohtaamiinsa vaikeuksiin ja koettelemuksiin. Vahvasti uhriutuneen elämää hallitsevia ja 

estäviä tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi vahva puolustusasemissa oleminen, luottamuspula 

toisiin ihmisiin, itseensä ja koko elämään, kateus ja katkeroituminen sekä se, että ihminen on jat-

kuvasti kuin luonnonvoimien armoilla ilman mitään vaikutusmahdollisuutta tai vastuunottoa tapah-

tumiin. (Reinikainen 2014, 15-17.)  
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Uhriutuminen väkivaltaerityisenä käsitteenä viittaa prosessiin, jonka väkivallan tekijä aiheuttaa 

käyttäytymisellään kokijalle. Uhriutumiseen liittyy tilanteiden ja tunteiden käsittelemättömyys, väki-

vallasta irrottautumisen vaikeus ja kokijan mukautuminen väkivaltaiseen suhteeseen. Usein uhriu-

tuminen koetaan oman elämän kontrollin menetyksenä. Mikäli väkivaltakokemukset jäävät kohtaa-

matta tai käsittelemättä, voi jäädä psyykkisesti tunteiden ja tapahtumien kieltämisen vaiheeseen. 

Tällaisessa tilanteessa kokija joutuu irrottamaan tietoisuuden tunteistaan ja kieltämään tilanteen 

vakavuuden, aiheuttaen valetyyneyden (pseudo calm). (Lehtonen & Perttu 1999, 62-66.) 

 

Pitkään jatkuneena uhriutumiseen liittyy vahvasti traumaattinen taantuminen sekä väkivallan teki-

jän tarjoamaan minäkuvaan samaistuminen. Traumaattiseen taantumiseen liittyy menetetty kyky 

toimia aikuisena, jolloin kokijan käyttäytyminen on lapsenomaista: myöntyväistä, alistuvaa ja mie-

listelevää. Kokija siis menettää kykynsä arvioida suhdetta kriittisesti. Tällaisessa tilanteessa oleva 

henkilö on hyvin altis sisäistämään väkivallan tekijän laatiman minäkuvan ja käsityksen heidän suh-

teestaan. Uhriutumisen ja selviytymisen prosessit voivat tapahtua myös samanaikaisesti. Niillä kei-

noilla, joilla kokija selviytyy suhteessa, hän myös irrottautuu siitä, jolloin selviytymisprosessin tuo-

toksena väkivallan vaikutukset muokkautuvat itsessään. (Lehtonen & Perttu 1999, 62-66.) 
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3 SELVIYTYMINEN – KOHTI VOIMAANTUMISEN KOKEMUSTA  

Selviytymisellä tarkoitetaan kokonaisvaltaista prosessia, jonka tarkoituksena on minimoida, muun-

taa ja kääntää kielteiset ja voimia kuluttaneet kokemukset voimavaraksi ja taidoiksi (Lehtonen & 

Perttu 1999, 70). Olennaista selviytymisessä on ongelmatekijöiden sietäminen, hyväksyminen ja 

minimointi sekä henkilön tapa suhtautua luottavaisesti elämään ja uskoa asioiden myönteiseen 

kehitykseen. (Ojuri 2004, 54-55.) Selviytymisellä ei tarkoiteta kuitenkaan täysin riskittömän ja tur-

vallisen elämän saavuttamista. Selviytymisellä pyritään riittävään palveluiden tasoon, valmiuteen 

toimia uhkatilanteissa ja sellaisiin toimintatapoihin, joiden avulla haitoista ja uhkista selviää. (Ahola 

& Ahola 2016, 102.) Selviytymistä varjostaa usein yksin jäämisen riski, eikä kokemusten mukaan 

hyvinvointivaltio pysty korvaamaan tukiverkoston tärkeyttä tällaisessa tilanteessa. Henkisen tuen 

merkitys selviytymisprosessissa on suuri. Kriisin kokeneet ihmiset kertovat usein, että se, miten he 

tulevat kohdelluksi ja ymmärretyksi esimerkiksi palvelujärjestelmässä vaikuttaa suurelta osin pro-

sessin etenemiseen, joko positiivisesti tai negatiivisesti (Ruishalme & Saaristo 2007, 61.) 

 

Kun käsitellään selviytymistä lähisuhdeväkivallan näkökulmasta, on hyvä tunnistaa siihen liittyvät 

erityiset piirteet. Selviytymistä on irtaantuminen väkivaltaisesta suhteesta herättäen tietoisuutta 

omasta elämästään ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa omiin valintoihinsa. Lähisuhdeväkivallan ko-

kemuksista selviytyminen ei kuitenkaan tarkoita, että lähisuhteen täytyisi loppua. Selviytymistä voi 

olla väkivallan loppuminen suhteessa ja suhteen pysyminen väkivallattomana. Tämä voi kuitenkin 

onnistua vain, jos osapuolet ymmärtävät väkivallan merkityksen, sitoutuvat väkivallattomuuteen ja 

työstävät kokemuksiaan ammattilaisen kanssa. (Väänänen 2011, 109.)  

 

Lähisuhdeväkivallan kokemuksista selviytymisen kannalta on oleellista, että kokija saa mahdolli-

suuden käsitellä traumaattisia kokemuksiaan (Hautamäki 2013, 67-68). Kokijan eläessä väkivaltai-

sessa suhteessa hänen psyykkiset suojautumiskeinonsa ovat jatkuvasti käytössä. Tärkein pää-

määrä on selviytyä ja jäädä eloon. Traumakokemusten käsittely vaatii suojien purkamista, joten 

selviytymisprosessiin kuuluu olennaisesti ulkoinen ja sisäinen turvallisuus. Ulkoista turvallisuutta 

luovat muun muassa varmuus siitä, ettei joudu enää ennakoimattomiin uhkaaviin tilanteisiin sekä 

väkivallan loppuminen. Sisäistä turvallisuutta tukee riittävä stressihäiriön oireiden, kuten ahdistus- 

tai pelkotilojen, vähentyminen. Sisäiseen turvallisuuden kokemukseen liittyy vahvasti mielen hallin-

takeinot, joilla kokija pystyy kontrolloimaan tunne- ja vireystilojaan. (Väänänen 2011, 113-114.) 
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Väkivallan kohteeksi joutumista pidetään traumaattisena tapahtumana, joten on perusteltua nostaa 

selviytymistä esille myös lääketieteellisestä näkökulmasta. Psykiatri ja trauma-asiantuntija Bessel 

van der Kolk on tutkinut traumoja ja niiden vaikutuksia yli 30 vuotta. Van der Kolk käyttää teksteis-

sään lääketieteellisempää käsitettä toipuminen, joka on sisällöltään hyvin samankaltainen kuin 

tässä opinnäytetyössä käytettävä selviytyminen. Tutkimustuloksissaan hän huomasi, että usein 

traumaattisesta tapahtumasta toipumiseen tarvitaan kykyä rauhoittua ja keskittyä sekä pysyä rau-

hallisena, kun henkilölle tulee mieleen traumaan liittyviä kuvia, ääniä, ajatuksia tai ruumiillisia tun-

temuksia. Lisäksi tarvitaan kykyä olla läsnä nykyhetkessä ja kanssakäymisissä ihmisten kanssa 

sekä kykyä olla salailematta itseltään mitään. Toipuminen edellyttää järki- ja tunneaivojen tasapai-

non palautumista, sillä sen seurauksena henkilö kykenee hallitsemaan reaktioitaan. Ylivireän tai 

lamaantuneen ihmisen toimintakyky ei ole sellaisella tasolla, että tämä pystyisi oppimaan koke-

muksistaan. Neurotieteellisen tutkimuksen mukaan tunteita on mahdollista muuttaa tiedostamalla 

sisäiset kokemuksensa. Esimerkiksi säätelemällä ylivireyttä, harjoittamalla minätietoisuutta ja vaa-

limalla ihmissuhteita voidaan käsitellä traumaa ja edistää toipumista. Traumat aiheuttavat erilaisia 

muutoksia henkilön aivoissa ja kehossa, eikä näitä voida toipumisprosessissa sivuuttaa. (Van der 

Kolk 2018, 249-257.) 

 

Lähisuhdeväkivallasta selviytymisen yksi tärkeä elementti on henkilön kokemus eheytymisestä ja 

voimaantumisesta. (Ojuri 2004, 54-55.) Voimaantuminen on moniulotteinen sosiaalinen prosessi, 

jonka tuloksena yksilöt ja ryhmät ymmärtävät ja kontrolloivat elämäänsä paremmin. Prosessin ai-

kana yksilö ottaa vastuuta päätöksistään ja tekemisistään. Voimaantuminen voidaan jakaa karke-

asti neljään osioon: itseluottamus, osallisuus päätöksentekoon, kunnioitus ja arvokkuus sekä kuu-

luminen laajempaan yhteisöön. Voimaantumisen tavoitteena on lisätä yksilön itsemääräämisoi-

keutta, itseluottamusta ja autonomiaa. (World Health Organization 2010, 1.) Eheyden kokemuk-

sella eli koherenssin tunteella tarkoitetaan henkilön luottavaista suhtautumista elämään ja asioiden 

myönteiseen kehitykseen. Sen avulla henkilö kokee hänen sisäisen ja ulkoisen ympäristönsä ole-

van ennustettavissa ja hallittavissa. Koherenssin tunne kehittyy, vahvistuu ja muotoutuu elämän 

aikana. Vahvan koherenssin tunteen omaava henkilö pystyy käyttämään ongelmatilanteissa jous-

tavasti eri resursseja, jonka myötä hänellä on mahdollisuus tulokselliseen konfliktien ratkaisuun. 

(Ojuri 2004, 55.) 
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3.1 Selviytymisen vaiheet 

Ensi- ja turvakotien liiton Kriisistä selviytymiseen –projektissa (1998-2001) määriteltiin väkivallan 

kokijoiden selviytymisen eri vaiheita (KUVIO 1). Vaiheet ovat valmistava vaihe, havahtuminen, 

etääntyminen, häilyminen eli ambivalenssi, tunnustaminen, surutyö, työskentely ja uuden rakenta-

minen.  

KUVIO 1. Selviytymisen prosessi -malli. 

 

Valmistelevassa vaiheessa kokija usein huomaa lähisuhteessa esiintyviä huolestuttavia tekijöitä, 

kuten mustasukkaisuutta tai runsasta päihteiden käyttöä. Vaiheelle tyypillistä on, että huolen he-

räämisestä huolimatta se sivuutetaan. Havahtumisvaiheessa kokija huomaa, että elämäntilantee-

seen on tultava muutos. Havahtumisen laukaisee yleensä jokin asia, tapahtuma, oivallus tai muu-

tos, esimerkiksi väkivallan raaistuminen, kohdistuminen lapsiin tai muutokset lasten käyttäytymi-

sessä. Selviytymisprosessiin kuuluu aina jonkinlainen etääntyminen. Etääntyminen voi olla konk-

reettista, kuten kotoa pois lähtemistä tai eroa sekä tunnetasolla itsensä etäännyttämistä väkivallan 

tekijästä. Ambivalenssilla tarkoitetaan ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita, jotka liittyvät väkivallan teki-

jään ja tulevaisuuteen. Selviytymisprosessissa se voi ilmetä esimerkiksi siten, että pariskunta asuu 

välillä yhdessä ja välillä erikseen tai kokija pohtii ydinperheen hajoamisen seurauksia. (Koskelainen 

2001, 53-55.) 
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Tunnustamisen vaiheelle ominaista on salailemisen, peittelemisen ja totuuden muuntamisen lopet-

taminen ja elämän tosiasioiden myöntäminen. Vaikka lähisuhteessa on ollut väkivaltaa, kuuluu suh-

teen päättymiseen surua ja luopumista. Surutyön aikana voidaan käsitellä myös suhteen positiivisia 

asioita sekä täyttämättömiä suunnitelmia ja odotuksia yhteisestä tulevaisuudesta. Työskentelyvai-

heessa kokija työstää omaa historiaa ja väkivaltakokemuksia. Työskentelyvaihe ei aina edellytä 

ammattiapua, mutta se voi olla tarpeen. Uuden rakentamisen myötä kokijasta tulee itsenäinen sub-

jekti, joka kykenee määrittelemään rajansa ja tekemään päätöksiä oman elämänsä asioista. (Kos-

kelainen 2001, 56-57.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimustehtävät  

Tämä opinnäytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tutkimustehtävänä oli kehittää Selviytymisen pro-

sessi -työkirja Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle. Selviytymisen prosessi -työkirja on listattu lähisuhde-

väkivallasta selviytymisen prosessin eri vaiheisiin liittyviä ajatuksia, tunteita ja toimintoja. Lomak-

keen sisältö koostuu ryhmähaastatteluun osallistuneiden aikuisten lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden 

kertomista ja kokemuksista. Lomakkeessa käytettyjen vaiheiden nimitykset ovat vakiinnutettu Krii-

sistä selviytymiseen -projektissa vuosina 1998-2001. 

 

Tutkimuskysymykset 

 

1 Miten lähisuhdeväkivallan kokijat kuvailevat selviytymisen prosessia?  

2 Selviytyjän työkirjan kehittäminen tutkimustulosten pohjalta  

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli antaa ajantasaista tietoa ja näkökulmia tutkimuksen pohjalla olevaan 

prosessin malliin. Pyrimme laajentamaan olemassa olevaa kuvausta selviytymisprosessista ryh-

mämuotoisen teemahaastattelun ja nykyaikaisen tiedon avulla. Oikeusministeriön julkaisussa 

44/2018 todetaan, että kartoittaessa turvakodin työntekijöiden tarpeita asiakkaiden kohtaamiseen, 

kohteluun ja tarpeiden ymmärtämiseen, esiin nousi toistuvasti tarve konkreettisille työvälineille, 

joita voi soveltaa työssään. (Oikeusministeriö 2018, 89.) Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää 

työskentelymateriaalia Oulun Ensi- ja turvakoti ry:n työntekijöiden työn tueksi sekä auttamaan ai-

kuisia lähisuhdeväkivallan kokijoita selviytymisprosesseissaan. Motivaation ylläpitämisen ja vah-

vistamisen kannalta on erittäin tärkeää, että kokija saa onnistumisen kokemuksia. Kun kaikki edis-

tysaskeleet – pienetkin – huomioidaan ja tehdään merkityksellisiksi, tulee usein kokemus siitä, että 

selviytyminen edistyy. (Ahola & Ahola 2016, 26.)  

 

Työkirjan oli tarkoitus olla selkeä ja yksinkertainen työväline, jonka avulla kokijat voivat konkreet-

tisten esimerkkien avulla hahmottaa omaa selviytymistä tukevia asioita, nähdä kehitystä proses-

sissaan ja saada katsausta tulevaisuudessa mahdollisesti edessä oleviin asioihin. Materiaalista voi 

olla hyötyä toimeksiantajalle, lähisuhdeväkivallan kokijoille ja heidän läheisilleen sekä kaikille asi-
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asta kiinnostuneille. Opinnäytetyön tulosten avulla sellaisetkin lähisuhdeväkivallan kokijat, jotka ei-

vät päädy Oulun ensi- ja turvakoti ry:n asiakkaaksi, voivat itsenäisesti käsitellä selviytymisproses-

siaan. 

 

Laadulliselle tutkimukselle tyypillinen ajattelutapa on, että asiat ja ilmiöt eivät koskaan ole vain yh-

dellä tavalla. Kokemus on aina jokaiselle omakohtainen ja tällä tutkimuksella pyrimme tavoittamaan 

henkilön oman kuvauksen koetusta todellisuudesta. Tutkimustuloksissa pyrittiin huomioimaan jo-

kaisen henkilön omakohtaisen kokemuksen ja sen jälkeen tarkastelemaan löytyykö kertomista yh-

teneväisyyksiä. Haastattelun luotettavuuden kannalta oli tärkeää, että haastateltavana oli lähisuh-

deväkivallan varsinainen kokija, eikä esimerkiksi lähipiiristä oleva henkilö, sillä tutkimme selviyty-

misen kokemusta, eikä käsitystä. (Vilkka 2015, 118.) 

4.2 Aiempi tutkimustieto 

Väkivaltaa on tutkittu maailmanlaajuisesti paljon ja sen monimuotoisia osia on pyritty selittämään 

useilla eri teorioilla. Viktimologia eli uhritiede on tutkinut rikoksen uhrina olemista. Rikoksen uhriksi 

joutuminen ja sen seuraukset ovat kiinnostaneet tutkijoita erilaisissa uhritutkimuksissa. Euroopan 

unionissa asetettu rikosuhridirektiivi, sekä Suomen oikeusministeriön asettaman työryhmän luomat 

hyvät käytänteet uhrin tarpeiden huomioon ottamiseksi ovat käytännön esimerkkejä rikoksen uhrin 

aseman tutkimisesta, kehittämisestä ja parantamisesta. (Oikeusministeriö 2018, 9-10.) Suomessa 

on tehty uhritutkimuksia sekä naisuhritutkimuksia, jotka ovat tutkineet suurehkosta otannasta koet-

tua väkivaltaa lähisuhteissa. Tutkimuksia on tehty myös lähisuhdeväkivallan eri muodoista sekä 

erilaisista suhdemalleista, esimerkiksi seurustelu- ja perheväkivallasta. (Piispa 2011, 17-22.) Lähi-

suhdeväkivallan yleisyyttä ja ilmenemismuotoja on tutkittu myös maailmanlaajuisesti esimerkiksi 

Euroopan unionin perusoikeusviraston ja Maailman terveysjärjestö WHO:n tahoilta. Tutkimuksissa 

ilmeni lähisuhdeväkivallan yleisyys ja vakavuus. (European Union Agency for Fundamental Rights 

2014, 21.) (World Health Organization 2014, 8.)  

 

Väkivaltaa on tutkittu tekijän näkökulmasta, muun muassa yrittämällä löytää väkivallan käytölle al-

tistavia tekijöitä, kuten kulttuurisia, yhteiskunnallisia, perinnöllisiä tai biologisia tekijöitä. Lisäksi var-

haisten kiintymyssuhteiden merkitys väkivallan tekijöiden elämässä on ollut tutkijoiden mielenkiin-

non kohteena. Tekijän näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia voidaan hyödyntää palvelujärjestelmän 

kehittämisessä, sillä väkivalta ei lopu ainoastaan tukemalla väkivaltaa kokeneita. (Säävälä, Nyqvist 

& Salonen 2006, 31-37.) Viime vuosien merkittävä tutkimuskohde kotimaisissa tutkimuksissa on 
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ollut eron jälkeinen vaino. Tutkimukset ovat korostaneet vainon erityisyyttä lähisuhdeväkivallan 

muotona ja naisiin kohdistuvana väkivaltana. Tutkimustulokset ovat merkittäviä, sillä ilman vainon 

sanoittamista ja kriminalisointia vainon kohteeksi joutuneen tukeminen ja vainon katkaiseminen 

ovat haasteellisia. (Nikupeteri 2016, 21-23.)  

 

Naisten linja Suomessa ry on käynnistänyt kaksivuotisen tutkimus- ja vaikuttamishankkeen 

Turv@verkko -hanke, jonka tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään, miten uudet teknologiat muut-

tavat naisiin kohdistuvan väkivallan luonnetta. Hankkeen tavoitteena on myös herättää keskustelua 

teknologian väärinkäytöstä parisuhteessa sekä ohjeistaa niin väkivallan kokijoita kuin myös am-

mattilaisia. Turv@verkko -hankkeessa kootaan ja vedetään yhteen aiheeseen liittyvää kansainvä-

listä tutkimusta, haastatellaan väkivaltatyön suomalaisia ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä kerä-

tään naisten omia kokemuksia digitaalisesta väkivallasta sosiaalisen median kautta. Hankkeen ta-

voitteena on julkaista lopputuloksena väkivaltatyön parissa työskenteleville ammattilaisille suun-

nattu julkaisu sekä toimintaohjeita. (Naisten linja 2019, viitattu 8.4.2019.) 

 

Moniammatillinen riskinarviontimenetelmä MARAK on kehitetty auttamaan vakavaa lähisuhdevä-

kivaltaa tai sen uhkaa kokeneita. MARAK:n tavoitteena on parantaa väkivallan kokijan turvallisuutta 

tarkastelemalla hänen tilannettaan moniammatillisessa työryhmässä ja luomalla juuri hänen tilan-

teeseensa hyödyllisiä ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi. Tässä riskinarvioinnissa hyödyn-

netään lomakkeita, joista kokijan saamien pisteiden avulla nähdään, onko hän korkeassa riskissä 

joutua vakavan väkivallan uhriksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019, viitattu 8.4.2019.) Oulun 

ensi- ja turvakoti ry käyttää lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen lisäksi myös häi-

rinnän ja vainon kartoittamisen lomaketta sekä Varjo-hankkeen luomaa lomaketta digitaalisen vai-

non kartoittamiseen.  

 

Turvakodin jälkeisen tuen merkitystä on nostettu esille VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry:n ARKI! -

hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda turvakodin jälkeisen työskentelyn malli Etelä-Savon 

sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän alueelle. Hankkeen tavoitteisiin kuuluu turvakodista ko-

tiutuvien turvallisuuden lisääminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen. Mallissa määritellään myös 

alueen erityispalvelut, kuten ryhmätoiminnat, tukihenkilötoiminnat ja yksilötyöskentelyn mahdolli-

suudet. (VIOLA – väkivallasta vapaaksi ry, viitattu 8.4.19.) Hanke on käynnistetty elokuussa 2017 

ja hankkeen yhtenä tuotoksena on julkaistu Turvakodin jälkeen – ohjeita turvalliseen kotiutumiseen 

-opas joulukuussa 2018 (Lehtinen, Hiltunen & Virtanen 2018, 3). ARKI! -hanke luo alueellisesti 



  

21 

vankan pohjan lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamisen tehostamiseksi ja palveluketjujen yhte-

näistämiseksi. Sen tutkimustuloksia ja muodostettuja käytänteitä tulisi laajentaa maanlaajuiseksi, 

jotta avun ja tuen saaminen olisi tasa-arvoista, eikä tuen laadussa olisi alueellisia eroja.  

4.3 Aineistonkeruu 

Laadullisessa tutkimuksessa toimitaan ilman tilastollisia menetelmiä, käyttäen sanoja ja lauseita. 

Tavoitteena laadullisessa tutkimuksessa on kuvata, ymmärtää ja tulkita valittua ilmiötä. Tutkimuk-

sen kohteeksi valitsemamme selviytymisen prosessi on hyvin henkilökohtainen ja moniulotteinen, 

minkä vuoksi sitä on tilastollisin analyysein vaikea lähestyä. Opinnäytetyöllämme pyrittiin saamaan 

ymmärrys ja syvällinen näkemys lähisuhdeväkivallasta selviytymisen prosessista. Tutkimuksen ai-

neisto kerättiin vuorovaikutussuhteessa haastateltavien kanssa ja huomio oli haastateltavan koke-

muksessa ja näkökulmassa. Lisäksi laadulliseen tutkimukseen kuuluu usein se, että tutkijat toimivat 

aineiston kerääjinä, kuten tässäkin opinnäytetyössä. (Kananen 2014, 16-19.) 

 

Tutkimuksen tarkoituksen vuoksi oli tärkeää, että jokaisella haastateltavalla on omakohtainen ko-

kemus lähisuhdeväkivallan kokijana olemisesta. Toinen tärkeä ominaisuus oli, että haastateltava 

on käynyt selviytymisprosessiaan läpi riittävästi, jotta hän osaa tunnistaa, erotella ja sanoittaa ko-

kemuksensa eri vaiheita. (Vilkka 2015, 135.) Koska opinnäytetyön pohjalla on Ensi- ja turvakotien 

liiton määrittelemät selviytymisen eri vaiheet, oli olennaista, että haastateltavat olivat ainakin jos-

sain vaiheessa työstäneet selviytymistään kyseisen mallin mukaan. Ilmiön luonteen vuoksi ei voida 

määritellä tiettyä aikaa, jonka selviytymisprosessin tulisi olla kestänyt haastatteluhetkellä, minkä 

vuoksi osallistujien valinnassa auttoi henkilökohtaisesti haastateltavien kanssa työskentelevä Ou-

lun ensi- ja turvakoti ry:n työntekijä. Työskenneltyään haastateltavien kanssa työntekijä osasi arvi-

oida haastateltavien selviytymisprosessia ja valmiuksia osallistua haastatteluun. Haastatteluun 

osallistuminen oli vapaaehtoista, eikä osallistujille annettu siitä taloudellista tai muuta korvausta.  

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu. Teemahaastattelussa poi-

mitaan tutkimusongelmasta keskeiset teemat, jotta ongelman vastaus voidaan saada. Teemahaas-

tattelun aikana teemojen käsittelyjärjestyksellä ei ole merkitystä, kunhan kaikki teemat käsitellään 

vastaajien kannalta luontevassa järjestyksessä. (Vilkka 2015, 124.) Tässä tutkimuksessa koimme 

luontevimmaksi käsitellä teemat Kriisistä selviytymiseen -projektissa luodun järjestyksen mukai-

sesti: valmisteleva vaihe, havahtuminen, etääntyminen, häilyminen/ambivalenssi, tunnustaminen, 
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surutyö, työskentely ja uuden rakentaminen. Kuten projektin tuloksissa todettiin, selviytymispro-

sessi ei aina etene lineaarisesti, mutta haastattelun selkeyden ja yksinkertaisuuden kannalta line-

aarinen eteneminen oli luontevin ratkaisu.  

 

Teemahaastattelussa haastateltavat kertovat vapaasti kertomustaan ja tutkijan rooliin kuuluu tar-

vittaessa tarkentavien kysymysten kysyminen sekä huolehtiminen siitä, että pysytään aiheessa 

(Kananen 2014, 76). Teemahaastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna. Opinnäytetyön suunnitte-

luvaiheessa sovittiin, että haastattelussa olisi mukana Oulun ensi- ja turvakoti ry:n työntekijä, mutta 

aikataulullisista syistä työntekijä ei päässyt osallistumaan haastatteluun. Työntekijän läsnäololla oli 

tarkoitus luoda turvallisuuden ja luotettavuuden tuntua vaikeasta ja henkilökohtaisesta aiheesta 

puhumiseen.  Haastateltavien luottamusta pyrittiin lisäämään kertomalla toisen haastattelijan työs-

kentelevän tällä hetkellä Oulun turvakodilla ja toisen olleen siellä opintoihin liittyvässä ammattihar-

joittelussa.  

 

Haastatteluun osallistui kolme aikuista lähisuhdeväkivaltaa kokenutta naista. Suunnitelmavai-

heessa haastateltavien määrä ja sukupuolet eivät olleet tiedossamme, sillä emme rajanneet osal-

listumisen ehdoksi tiettyä sukupuolta tai ikää. Yhteistyösopimuksen ja tutkimusluvan myöntämisen 

jälkeen Oulun ensi- ja turvakoti ry:n työntekijä alkoi kartoittamaan mahdollisia osallistujia. Jokaiselle 

haastatteluun osallistuvalle annettiin etukäteen tieto käsiteltävistä teemoista ja niihin liittyvistä ky-

symyksistä. 

 

Ennen haastattelun aloittamista haastateltaville kerrottiin, miten opinnäytetyön prosessin aikana 

heidän anonymiteettinsä turvataan ja tutkimuksen tuloksia käsitellään. Heille kerrottiin myös haas-

tateltavan oikeudesta kieltäytyä vastaamasta kysymyksiin ja keskeyttää haastattelu missä tahansa 

vaiheessa. Tulosten laadun takaamiseksi jokaiselta osallistujalta kysyttiin, onko tutkittava proses-

sikaavio tuttu ja ymmärtääkö hän, mitä vaiheet tarkoittavat. Jokainen haastateltava kertoi tunte-

vansa prosessikaavion ja allekirjoitti suostumuslomakkeen.  

 

Tutkijoina meidän täytyi huomioida, että haastattelu koostuu sanoista ja lauseista, jolloin ilmaisut 

ovat tulkinnanvaraisia. Kieli on moniselitteinen tapa ilmaista itseään, jolloin verbaalisen ja non-ver-

baalisen viestinnän sekä ”rivien välistä lukemisen” muodostama kokonaisuus loi tutkimuksemme 

tulokset. Haastattelutilanteessa tutkijalla on tärkeä rooli luottamuksen rakentajana. Jotta haastatel-

tavat kokevat olonsa mahdollisimman luottavaiseksi, tuli meidän tutkijoina osoittaa kunnioitusta, 

arvostusta ja kiinnostusta haastateltavia ja heidän kokemuksiaan kohtaan. Tutkijana emme voineet 
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kyseenalaistaa haastateltavan mielipidettä tai tuoda esille omia mielipiteitä tai käsityksiä aiheesta. 

Haastattelun edetessä tutkija vahvistaa, muuttaa ja laajentaa kuvaansa haastateltavista ja käsitel-

tävästä aiheesta. (Kananen 2014, 71-73.) 

 

Traumoja ymmärtääkseen tutkijan tulee kehittää rohkeutta kuunnella selviytyjien tarinoita. Traumat 

voivat olla sietämättömiä ja päällekäyviä ja niitä kuunnellessa ollaan kahtia jakautuneen todellisuu-

den äärellä. Käsillä on turvallinen, suhteellisen ennustettava nykyhetken todellisuus sekä raunioi-

tunut ja karu menneisyyden todellisuus. (Van der Kolk 2018, 241-242.) Vaikka tutkimuksemme oli 

ajallisesti ja intensiteetiltään lyhyt ja se keskittyy selviytymisprosessiin, eikä haastateltavien kanssa 

tehdä väkivaltatyöskentelyä, täytyi meidän tutkijoina tunnistaa sijaistraumatisoitumisen riski. Si-

jaistraumatisoitumiseen altistaa väkivaltatarinoiden kuuleminen ja empaattinen yhteys väkivallan 

kokijaan. Sen ilmenemismuotoja ovat muun muassa asioiden mieleen tunkeutuvuus, ylivireys ja 

välttämiskäyttäytyminen. Sijaistraumatisoituminen voi vaikuttaa elämänlaatuun ja työkykyyn hei-

kentävästi. Tutkijan oman kehotietoisuuden harjoittelemisella sekä yli- ja alivireystilojen säätelyllä 

voidaan suojautua sijaistraumatisoitumiselta. Muita suojaavia tekijöitä on muun muassa kollegiaa-

linen tuki, jota oli saatavilla opinnäytetyötä ohjaavilta opettajilta koko opinnäyteprosessin ajan. Eri-

tyisen tärkeää tuen hyödyllisyydessä ja riittävyydessä on pidetty tukijan osaaminen alan erityispiir-

teistä, mikä toteutuu tämän opinnäytetyöprosessin aikana. (Hannus 2011, 218-222.) 

4.4 Aineiston analysointi 

Aineiston analysointiin käytettiin sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan pyrkimystä do-

kumentin sisällön sanalliseen kuvaukseen. Sisällönanalyysin tavoite on informaatioarvon lisäämi-

nen järjestämällä aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon. Aineiston analyysi koostuu redusoinnista 

eli pelkistämisestä, klusteroinnista eli ryhmittelystä ja abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden 

luomisesta. Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa litteroimme ja pelkistimme aineiston. Lit-

teroinnissa aineisto kirjoitettiin puhtaaksi sanasta sanaan. Pelkistämisvaiheessa perehdyttiin ai-

neistojen sisältöön ja muodostettiin haastattelukysymyksiin vastaavia pelkistettyjä ilmauksia. Klus-

teroinnissa samankaltaiset ilmaisut ryhmiteltiin alaluokkiin ja annettiin niille sisältöä kuvaava nimi-

tys. Alaluokat nimettiin tutkittavan ilmiön ominaisuuden tai piirteen mukaan. Sisällönanalyysin vii-

meisessä vaiheessa, abstrahoinnissa, yhdistettiin luokkia ja luotiin niistä teoreettisia käsitteitä. Luo-

kitusten yhdisteltyä jatkettiin niin kauan, kuin se on mahdollista.  (Tuomi & Sarajärvi 2009, 106-

113.)  
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Aineiston analysoinnissa käytimme teemoittelua ja tyypittelyä. Teemoittelussa käytimme väkival-

lasta selviytymisen prosessin eri vaiheita, jotka ovat olleet sellaisenaan haastattelun teemoja. Tee-

mat olivat: valmisteleva vaihe, havahtuminen, etääntyminen, ambivalenssi, tunnustaminen, suru-

työ, työskentely ja uudelleenrakentaminen. Tyypittelyllä pyrittiin löytämään teemojen sisältä yhtei-

siä ominaisuuksia, joiden perusteella luotiin eräänlainen yleistys. Tyypittelyn tavoitteena oli tiivistää 

tiettyä teemaa koskevat näkemykset tyyppiesimerkiksi, eli yleistykseksi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

93.) 

4.5 Eettisyys ja luotettavuus 

Noudatimme opinnäytetyössämme tutkimuseettisiä periaatteita, ammattikorkeakoulujen opinnäy-

tetyön eettisiä ohjeita ja sosiaalialan ammattieettisiä ohjeita. Näiden lisäksi huomioimme myös toi-

meksiantajamme Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaohjeet opinnäytetyötä tehdessämme. Suun-

nitelman, toteutuksen ja raportoinnin kohdalla noudatimme Oulun ammattikorkeakoulun antamia 

ohjeita ja asetuksia. Opinnäytetyömme prosessin aikana otimme huomioon tutkimuseettisten peri-

aatteiden lisäksi myös Talentian määrittelemät ammattieettiset periaatteet, joista korostui itsemää-

räämisoikeuden kunnioittaminen, salassapitovelvollisuus, yksityisyyden suoja sekä asiakassuh-

teen luottamuksellisuus (Talentia 2017, 38–41). Opinnäytetyö toteutettiin käyttäen hyviä tieteellisiä 

käytäntöjä, joilla tarkoitetaan eettisesti kestäviä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä. Tutkijoina 

toimimme rehellisesti, noudattaen yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta. (Vilkka 2015, 41.)  

 

Haavoittuvina tutkimuksen kohderyhminä voidaan pitää esimerkiksi lapsia, vanhuksia, laitoksessa 

asuvia tai muulla tavalla kokemuksiensa vuoksi haavoittuvassa asemassa olevia. Opinnäyte-

työmme kohderyhmänä ovat lähisuhdeväkivallasta selviytyneet henkilöt, joita voidaan pitää haa-

voittuvassa tilassa olevina. Myös opinnäytetyömme aihe on arkaluontoinen, vaikea, kipeä ja hen-

kilökohtainen. Näiden seikkojen vuoksi otimme tutkimuksessamme huomioon sensitiivisyyden. 

Sensitiivinen tutkimus määritellään tutkimukseksi, joka voi mahdollisesti aiheuttaa osallistujille 

olennaista uhkaa. Tutkimukseen osallistuminen voi aiheuttaa erilaisia haittoja ja riskejä tutkittavalle, 

ja henkilökohtaisten asioiden kertominen tutkijalle voi olla vaikeaa. Sensitiivisyydestä puhuttaessa 

on tärkeä huomioida eettiset kysymykset. Sensitiiviset, yksityiset ja haavoittavat aiheet vaativat 

tutkijalta pohdintaa oikeudestaan, motiiveistaan ja tavoitteistaan tutkia aihetta. Vaietut ja marginaa-

liset tutkimusaiheet saatetaan helposti leimata sosiaaliseksi tirkistelyksi. Sensitiivisyys tulee huo-

mioida tutkimuksen jokaisessa vaiheessa ja se aiheuttaa tutkijalle useita kysymyksiä ja pohdinnan 

paikkoja tutkimuksen edetessä. (Kallinen, Pirskanen & Rautio 2018, 15.)  
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Tutkimuksen sensitiivisyyden vuoksi haastattelutilanteessa tutkimuseettiset periaatteet olivat vah-

vasti esillä. Haastateltavia informoitiin kerätyn aineiston käsittelystä, arkistoinnista ja tuhoamisesta. 

Tutkijana meidän tuli ottaa eettisesti vastuu siitä, ettei tutkimukseen osallistuminen ja sen tulokset 

aiheuta harmia tai vaaranna tutkimukseen osallistuneiden asemaa (Kallinen, Pirskanen & Rautio 

2018, 15). Etenkin psykologisissa tutkimuksissa kysymykset voivat tuntua haastateltavan mielestä 

liian tunkeilevilta tai henkilökohtaisilta, minkä vuoksi jokaiselle haastateltavalle kerrottiin, että heillä 

on mahdollisuus keskeyttää haastattelu missä tahansa vaiheessa ilman perusteluja tai seuraamuk-

sia.  (Mäkinen 2006, 94-95.) Haastateltavien anonymiteetin turvaaminen oli olennaisessa roolissa 

koko tutkimuksen ajan. Anonymiteetti suojaa heitä ja heidän lähipiiriään mahdollisilta haitoilta sekä 

vahvistaa sisäisen ja joissakin tapauksissa jopa ulkoisen turvallisuuden tuntua. Anonymiteetti voi 

myös toimia estojen ja jännityksen vähentäjänä, jolloin haastateltava voi rohkaistua puhumaan re-

hellisemmin ja todenmukaisemmin. (Mäkinen 2006, 114-115.) 

 

Tieteellisen tutkimuksen yleisinä luotettavuusmittareina pidetään reliabiliteettiä, eli tulosten pysy-

vyyttä ja validiteettiä, eli sitä, että tutkitaan oikeita asioita. Opinnäytetyön luotettavuuteen vaaditaan 

tutkijoiden objektiivisuutta. Tämän opinnäytetyön luotettavuuden lisääjänä käytettiin aineistotrian-

gulaatiota, eli vertaamalla eri lähteistä saatua tietoa omiin tutkimustuloksiin. Lisäksi luotettavuutta 

tuettiin riittävällä dokumentoinnilla. Vaikkakin laadullisessa tutkimuksessa tulkinnan ristiriidatto-

muutta on vaikea täysin välttää, tässä työssä ristiriidattomuutta tuki kahden tutkijan tulkinnat kerä-

tystä aineistosta. (Kananen 2014, 147-153.) 

 

Jotta opinnäytetyömme on mahdollisimman luotettava, huomioitiin tutkimuksen yksi tärkeimmistä 

vaatimuksista, eli objektiivisuus. Opinnäytetyömme tehtiin tieteen sääntöjen mukaan sekä tiedon-

keruu ja tutkimustulosten tulkinta tehtiin oikein. Prosessin aikana tehdyt valinnat perusteltiin, johon 

liittyy vahvasti myös asianmukainen dokumentointi. Opinnäytetyömme ei perustu tutkijoiden mieli-

piteisiin, vaan haastateltavien omiin kokemuksiin ja tieteelliseen tietoperustaan. Koko opinnäyte-

työn ajan käytimme hyväksyttäviä tiedonkeruu- ja analysointimenetelmiä. Myös luotettavuustarkas-

telu tehtiin. (Kananen 2014, 62-63.) 

4.6 Opinnäytetyön prosessi  

Opinnäytetyön suunnitelmaa työstettiin syksyn 2018 sekä talven 2019 aikana. Suunnitelma valmis-

tui toukokuussa, jolloin opinnäytetyön tilaaja alkoi järjestämään haastattelua. Yhteistyösopimukset 
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ja tutkimusluvat allekirjoitettiin sekä sopivien haastateltavien löydyttyä haastattelu järjestettiin Ou-

lun ensi- ja turvakoti ry:n tiloissa kesäkuussa 2019. Kesän aikana suoritettiin haastattelussa kerätyn 

materiaalin läpikäyminen ja tutkimustulosten kirjoittaminen. Tutkimustuloksista kehitettiin työkirja, 

jota viimeisteltiin opinnäytetyön raportointivaiheessa. Opinnäytetyö valmistui syyskuussa 2019.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Päätulokset 

Haastattelun aikana jokaisesta teemasta kysyttiin kaksi ennalta suunniteltua kysymystä eikä haas-

tateltavien väkivaltakokemuksia tai muita taustatietoja erikseen kartoitettu. Haastateltavat olivat eri 

ikäisiä ja haastattelun aikana nousi esiin, että heidän kokemansa väkivallan muodot poikkesivat 

osittain toisistaan. Näistä seikoista huolimatta vastaukset, etenkin kuvaukset tunteista ja ajatuksista 

olivat samankaltaisia.  

 

”Havahtu siihen, että vaikka muut on kokenu fyysistä väkivaltaa ja minä henkistä nii ne kokemukset 
ja tuntemukset on ihan samanlaisia.” (Haastattelu 12.6.2019.)   
 

Kokonaisuudessaan haastattelusta nousi esiin neljä päätulosta: tunteet, vastuu väkivallasta, voi-

maantuminen ja yhteiskunnallinen näkökulma. Haastattelussa usein toistuvia tunteita olivat häpeä, 

pettymys, syyllisyys, viha ja helpotus. Tunteiden vaihtuvuus saattoi olla hyvinkin nopeaa, joten tun-

teiden esiintymisestä ei pystytty havaitsemaan tiettyä kaavaa. Yhteistä kaikille haastateltaville oli 

se, että koettu tunteiden kirjo oli hyvin laaja ja vallassa oleva tunnetila saattoi vaihtua hetkessä. 

Haastateltaville yhteistä oli se, että omaa käytöstä muutettiin väkivallan tekijän mielen mukaiseksi. 

Lähisuhteen dynamiikka muuttui siten, että vastuu väkivallasta ja sen loppumisesta siirtyi kokijalle. 

Kokijan rooli muuttui myötäileväksi, rauhoittavaksi ja mahdollisimman vähän provosoivaksi. Haas-

tateltaville oli yhteistä se, että kenenkään tapauksessa väkivallan tekijä ei tunnustanut omaa väki-

valtaisuuttaan.  

 

Voimaantumista pidettiin olennaisena osana selviytymisen prosessia. Itsetunnon vahvistumisen, 

omien rajojen asettamisen sekä oman tahdon uudelleen löytymisen myötä uhriutumisen kokemuk-

sesta siirryttiin kohti voimaantumisen kokemusta. Haastateltavat kertoivat tiedon saamisen tuke-

neen heidän voimaantumistaan, sillä väkivallan sanoittamisella ja tunnustamisella oli suuri merkitys 

prosessin etenemiselle. Kun väkivalta tunnustettiin, oli mahdollista käsitellä ja sisäistää tapahtumia. 

Vertaistuen merkitys selviytymisen prosessissa oli kiistaton. Vertaistuellinen toiminta vahvisti haas-

tateltavien voimaantumista ja he pitivätkin vertaistukiryhmää ”henkireikänä”.   
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Haastateltavat kertoivat pohtineensa valintojaan ensin muiden näkökulmasta, kuin omastaan. Naa-

pureiden, ystävien, sukulaisten ja tuntemattomien ajatukset valinnoista tulivat väistämättä mieleen. 

Haastateltavat kertoivat pohtineensa yhteiskunnan normeja, kuten käsityksiä hyvästä perhe-elä-

mästä, avioliitosta tai äitiydestä. Vaikka tämän päivän Suomessa on yhä enemmän erilaisia perhe-

muotoja, ydinperheen ensisijaisuus parhaana vaihtoehtona näkyi haastattelun vastauksissa. Hä-

peä ydinperheen hajoamisesta ja avioliiton purkautumisesta vaikuttivat jopa niin vahvasti, että vä-

kivaltaisesta suhteesta ei heti erottu. Lasten turvaamista väkivallalle altistumiselta eron kautta ei 

nähty ensisijaisena vaihtoehtona, sillä uskomus ydinperheen voimasta ja perinteisen perhemallin 

hyödyllisyydestä vaikuttivat niin vahvana.  

5.2 Valmistautuminen ja havahtuminen 

Ensimmäisessä teemassa, eli valmistautumisen vaiheessa haastattelussa nousi esiin tekijän luon-

teenpiirteitä ja käyttäytymismalleja. Tekijän mustasukkaisuus ja huumorintajun puute toistuivat use-

aan kertaan. Tekijää kuvattiin kontrolloivaksi ja empatiakyvyttömäksi. Tekijän käytös on myös näyt-

täytynyt ulkopuolisille hyvin erilaisena, minkälaista se on ollut kotona. Kodin ilmapiiriä ja yleisesti 

elämänlaatua kuvattiin ilottomaksi. Haastateltavat kertoivat väkivallan alkaneen pikkuhiljaa, eikä 

sitä aluksi tunnistanut väkivallaksi. Mikäli väkivaltaista tai muutoin huolestuttavaa käyttäytymistä 

huomattiin, kokijat vähättelivät ja sivuuttivat asian. Tekijän mustasukkaisuus on suhteen alkuvai-

heessa ollut imartelevaa ja saanut kokijan tuntemaan olonsa tärkeäksi ja rakastetuksi. On tuntunut 

hyvältä, kun joku välittää niin paljon, että on mustasukkainen. Suhteen edetessä sosiaaliset ver-

kostot ovat kaventuneet ja kokijalle on tullut tunne, että tilannetta täytyy vain kestää. Tekijä on 

kontrolloinut elämän eri osa-alueita, jonka myötä kokija on alkanut muuttamaan omaa käytöstään. 

Joissakin tapauksissa tekijällä on ollut runsasta alkoholinkäyttöä. 

 

”Mustasukkasuus - sitä ensin niinku aatteli, että se kuuluu siihen alakuun ja vähä niinku sillai, että 
onpa kiva et se on niinku et se vähä niinku välittääki. Mut sitte myöhemmin sen hoksas, että 
se oliki jotaki iha muuta.” (Haastattelu 12.6.2019.)  
 

Haastateltavat kertoivat aluksi vastustaneensa alistamista ja kontrollointia. Tilanteen pahentuessa 

vastustaminen väheni ja erilaisia tilanteita alettiin välttelemään. Oman käytöksen muuttaminen 

miellyttääkseen tekijää, tiettyjen keskustelun aiheiden välttely ja riitelemisen välttely olivat haasta-

teltaville selviytymiskeinoja. Kaikki haastateltavat mainitsivat myös itkun pidättämisen ja peittelyn 

suhteen aikana. Omien tunteiden ja ajatusten näyttäminen tekijälle vähenivät suhteen edetessä. 

Kokijat kertoivat huomanneensa, etteivät ole enää oma itsensä. Väkivallan tekijöille oli tyypillistä, 
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että ulkopuoliset kuvailivat häntä viisaaksi ja hyväksi ihmiseksi, eivätkä olisi voineet uskoa tekijän 

käyttävän väkivaltaa. Kaikille haastateltaville yhteistä oli, että väkivallan merkeistä tai väkivallasta 

huolimatta he jatkoivat suhteessa oloa. Erilaiset ajatukset kävivät mielessä, mutta tilanteelle ei vielä 

pyritty saamaan konkreettisesti muutosta.  

 

“Tilanteita vaa vältteli tekemällä niinkö omasta mielestä asiat oikein, vaikkei ne hänen mielestää 
koskaan ollu.” (Haastattelu 12.6.2019.) 
 

Toisessa teemassa kysyimme tilanteeseen havahtumisesta ja siihen liittyvistä tunteista. Merkittävä 

havahduttava tekijä on ollut väkivallan tekijästä erossa oleminen. Konkreettisena esimerkkinä 

haastateltavat mainitsivat turvakodille tulemisen. Haastateltavat kertoivat eron omassa henkisessä 

hyvinvoinnissa olevan niin suuri, silloin kun eivät olleet väkivallan tekijän seurassa, että tämä kont-

rasti havahdutti siihen, ettei suhteessa kaikki ole hyvin. Myös väkivallan tekijän jatkuva valehtelu 

on havahduttanut kokijoita. Havahtumisvaiheessa kokijat kertoivat tiedon saamisen olevan yksi tär-

keä tekijä. Väkivallan sanoittaminen ja erilaisista väkivaltaan liittyvistä ilmiöistä puhuminen nimettiin 

tärkeäksi osaksi selviytymisprosessia. Väkivaltatietouden kasvamisen myötä kokijoille vahvistui 

myös ymmärrys siitä, etteivät voi omalla käytöksellään muuttaa väkivallan tekijää.  

 

“Oli aikasemmin yhistänyt kaiken ja aatellu, että tää johtuu nyt alkoholinkäytöstä liiallisesta ja niinku 
siihen oli yhistäny niitä asioita, mutta sitte ku luki siitä narsismista nii sitte niinku tajus, että hitsi 
tässä onki iha siitäki kyse.” (Haastattelu 12.6.2019.) 
 

Havahtumiseen liitettiin olennaisesti häpeän tunne. Omaa älykkyyttä kyseenalaistettiin, häpeä vä-

kivaltaiseen suhteeseen joutumisesta sekä häpeä erosta puhuttivat haastateltavia. Lähipiirin sekä 

yhteiskunnan olettamukset yhdestä avioliitosta sekä ydinperheen tärkeydestä tuottivat haastatelta-

ville häpeää, ahdistusta ja vihaa. Haastateltavat kokivat, että jälkiviisautta tarjoavat sukulaiset kuor-

mittivat jo entuudestaan vaikeaa tilannetta. Sukulaiset saattoivat kommentoida vasta väkivallan 

tultua julki, että ”et olisi mennyt naimisiin”. Kokijat kertoivat, että omaa tilannetta oli vaikea ymmär-

tää. Asian pohtiminen ja eri vaihtoehtojen pyörittäminen mielessä kuuluivat prosessiin useassa vai-

heessa.  

 

”Rupes miettii, että oonko mää jotenki tavallista tyhmempi” (Haastattelu 12.6.2019.) 
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5.3 Etäisyyden otto ja ambivalenssi 

Kolmas teema käsitteli etäisyyden ottoa ja sitä, miten se haastateltavilla näkyi ja mitä ajatuksia ja 

tunteita se herätti. Haastattelussa nousi esiin erityisesti henkinen etäisyyden otto aluksi. Myöhem-

min etäisyyttä otettiin myös konkreettisesti, turvakodille lähdön ja asumuseron kautta. Etäisyyden 

ottoon liittyi henkiseltä väkivallalta suojautuminen esimerkiksi muodostamalla mielessä itselle suo-

jamuurin. Haastateltavat mainitsivat sisäisen omanarvontunteen säilyneen ja nousseen, kun he 

miettivät tilanteen kestämistä. Myös yhteydenpidon rajoittaminen hävittämällä puhelimen tai laitta-

malla estot yhteydenpitoon oli yksi konkreettisista etäisyyden oton tavoista. Haastateltava mainitsi 

oman olonsa helpottuneen, kun lapset eivät halunneet pitää tekijään yhteyttä eikä tätä myöten las-

ten tapaamisia tekijän kanssa tarvinnut järjestää.  

 

“Ei niinku antanu enää sen jatkuvan nalkutuksen ja semmosen haukkumisen niinku syödä itteä 
sisältäpäin” (Haastattelu 12.6.2019.) 
 

Haastateltavien mukaan etäisyyden otto herätti paljon erilaisia tunteita, kuten syyllisyyttä, vihaa, 

surua ja häpeää. Haastateltavat pohtivat myös oikeaa ja väärää. Toisaalta etäisyyden otto aiheutti 

pelon tunteita sekä turhautumista ja katkeroitumista. Negatiivisten tunteiden lisäksi etäisyyden otto 

herätti myös onnellisuutta omasta hyvinvoinnista ja helpotusta siitä, kun saa olla yksin. Haastatel-

tavat mainitsivat myös itsetunnon kasvaneen etäisyyden oton vaiheessa. Oman näkökulman lisäksi 

haastateltavat miettivät myös tekijän hyvinvointia.  

 

”Syyllisyys siitä, että miten mää voin olla nii itsekäs, että mää eroan.” (Haastattelu 12.6.2019.) 

 

Neljännessä, ambivalenssin vaiheessa haastateltavilla nousi esiin erityisesti oikean ja väärän poh-

timinen sekä ajatusten heittely puolelta toiselle. Kotiin palaamista pohdittiin paljon, pitäisikö kotiin 

palata ja mitä tapahtuu, jos sinne palaa. Myös lasten näkökulma oli suuressa roolissa ambivalens-

sin vaiheessa. Haastateltavat pohtivat eron vaikutuksia lapsiin ja mainitsivat myös, että lapsilla oli 

pelkoa liittyen kotiinpaluuseen. Pelko tulevaisuudesta oli yksi esiin nousseista ajatuksista. Haasta-

teltavat olivat miettineet sitä, että tekijän hankalan käytöksen vuoksi kokijan elämisestä tulisi han-

kalaa, jos he eroaisivat. Myös epävarmuus liittyen omaan toimintaan ja itselleen uskottelu tilanteen 

muuttumisesta nousivat esille. Toisaalta haastateltavat miettivät myös ulkopuolisten mielipiteitä, 

pohtien esimerkiksi sukulaisten ja naapureiden suhtautumista. Haastateltavat mainitsivat ajatel-

leensa tilannetta usein ensin muiden näkökulmasta ennen kuin omasta. Ambivalenssin vaiheeseen 
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ajateltiin kuuluvan myös oman tahdon löytyminen ja ajatus siitä, että tämä on jokaisen oma päätös 

ja oma elämä.  

 

“Mun on vaa pakko pysyä sen kanssa yhessä, että se ei vaa niinku hankaloita mun elämää.” (Haas-
tattelu 12.6.2019.) 
 

Ambivalenssin vaihe näkyi haastateltavilla toimintatavoissa selkeästi useiden eroyrityksien kautta. 

Tähän vaiheeseen liittyi vahvasti ajatuksen ja toiminnan ero. Tekijän houkuttelun kautta kokija pa-

lasi vielä kotiin, pelosta huolimatta. Haastateltavat myös pitivät toivoa yllä yhteen palaamiseen liit-

tyen. Vaikka haastateltavat olivat mielessään jo tehnyt päätöksen erosta, niin tekijälle annettiin vielä 

toivoa siitä, että eropäätös ei ole lopullinen, vaan katsotaan, muuttuuko tilanne. Haastateltavat mai-

nitsivat viivytelleensä eroa kerätäkseen rohkeutta ja toisaalta yrittäen pitää tilanteen rauhallisena 

niin kauan kun kotona vielä asuvat. Suhteessa yritettiin sinnitellä myös lasten vuoksi, niin kauan 

kuin lapset muuttaisivat pois kotoa. Toisaalta ambivalenssin vaiheeseen katsottiin kuuluvan myös 

tilanteen kriisiytyminen sellaiseksi, ettei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin lähteä pois kotoa. Tässä vai-

heessa tehtiin myös sopimuksia, mutta ne eivät pitäneet. Myös voimaantuminen koettiin osaksi 

ambivalenssin vaihetta.  

 

“Mies sai ne (lapset) houkuteltua luokseen, koska meillä oli niinku omakotitalo ja lapset meni sinne 
takasi sitte, vaikka me oltii niinku turvakodilla oltu kuukausi ja muutettu erillee.” (Haastattelu 
12.6.2019.) 
 

”Sen päätöksen oli tehny jo niinku kaua aikaa sitte, mutta sitte sitä kuitenki vaa niinku keräsi 
sitä semmosta rohkeutta.” (Haastattelu 12.6.2019.) 

5.4 Tunnustaminen ja sureminen 

Viidenteen teemaan, eli tunnustamisen vaiheeseen liittyi tilanteen tunnustaminen itselleen sekä 

muille. Asian ääneen sanominen mainittiin osana vaihetta. Tilanteesta kerrottiin ystäville, sukulai-

sille, vertaisille ja työkavereille. Myös lasten kanssa asiasta rehellisesti keskustelu mainittiin tärke-

äksi virstanpylvääksi. Tunnustamista ennen väkivallan eri muodot täytyi tunnistaa. Haastattelussa 

nousi esiin väkivallan monimuotoisuus ja sen haasteet tilanteen tunnustamisessa. Haastateltavat 

kokivat, että fyysinen väkivalta oli kaikista helpoin tunnistaa ja tunnustaa. Henkistä tai seksuaalista 

väkivaltaa oli vaikeampi tunnistaa väkivallaksi, jonka myötä myös tilanteen tunnustaminen on ollut 
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vaikeaa. Haastattelussa todettiin, että ulkopuolisille olisi helpompaa sanoa, että mies lyö, kuin se-

littää mitä henkinen väkivalta tarkoittaa. Väkivaltatiedon saamisessa erityisen tärkeää onkin ollut 

muiden, kuin fyysisen väkivallan sanoittaminen.  

 

“Fyysisten tilanteiden tunnustaminen oli muka helepompi tai siis ei muille tunnustaminen helpompi, 
mutta siis niinku itelle, et niinku niistä tajus, että tää on väkivaltaa ja sitte ne henkiset ne oli paljon 
vaikeampii tunnistaa ensinnäki.” (Haastattelu 12.6.2019.)  
 

Haastateltaville oli yhtenäistä, että väkivallan tekijä ei tunnustanut omaa väkivaltaista käyttäytymis-

tään. Tekijät eivät usein nähneet omassa käytöksessään mitään väärää ja etenkin henkisen väki-

vallan käyttöä kiistettiin. Haastateltavat toivat esiin, minkälainen vaikutus asioiden kieltämisellä oli. 

Omaa kokemusta väkivallan kohteeksi joutumisesta kyseenalaistettiin ja saatettiin miettiä, onko 

itse reagoinut liian voimakkaasti. Voimaantumisen myötä luottamus omaan kokemukseen vahvistui 

ja haastateltavat hyväksyivät sen, että väkivaltaa on tapahtunut, vaikka tekijä kiistäisikin sen. Ha-

vahtuminen siihen, ettei olekaan hullu, vaan väkivalta on todellista, on auttanut haastateltavia sel-

viytymään.  

 

”Vaikka sun mielestä sää et ookkaa käyttäny henkistä väkivaltaa, nii se ei tarkota sitä, etteikö 
se ois tuntunu minusta siltä.” (Haastattelu 12.6.2019.)  
 

Tunnustamisen vaiheeseen liittyi vahvasti helpotuksen tunne. Vaikka aluksi tilanteen tunnustami-

nen aiheutti häpeää, alkoi se kääntyä helpotukseksi. Asian läpikäyminen yhä uudelleen sekä mui-

den ihmisten ymmärrys ja tuki vaikuttivat siihen, että kokijat tunsivat helpotuksen tunnetta. Vertais-

tuen merkitys nousi esiin tärkeänä osana selviytymisen prosessia. Haastateltavat pitivät tärkeänä, 

että heillä oli säännöllinen, luottamuksellinen paikka, jossa pystyi käsittelemään omaa tilannettaan. 

Vertaistukiryhmää pidettiin tärkeänä myös sen vuoksi, etteivät kokijat halunneet kuormittaa lähei-

siään asian liiallisella käsittelyllä. Haastateltavat kertoivat myös tunnustamiseen kuuluvan ajatus, 

että haluaisi koko maailman tietävän, mitä on tapahtunut. Halu oikeudenmukaisuuteen sekä asioi-

den julki tuomiseen näkyi vahvana. Haastattelusta ilmeni, että myös lapsilla oli tällaisia ajatuksia. 

Haastateltavat kokivat, että peittelemällä tapahtunutta he edesauttaisivat tekijöitä jatkamaan toi-

mintaansa. Myöhemmin tämä vaihe hieman tasaantui, eikä tilannetta tuotu oma-aloitteisesti enää 

niin helposti esiin. Haastateltavat kuitenkin totesivat, että mikäli joku saa tilanteesta tietää, ei se 

enää haittaa.  

 

”Tuli sitte seki tunne, että haluaiski, että koko maailma tietäis, että tuo on nyt syyllinen, että tuo 
on tehny tuommosta.” (Haastattelu 12.6.2019.) 
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Suremisen vaihe näkyi haastateltavien prosessissa konkreettisena itkuna. Myös unettomuus liitet-

tiin itkemiseen, kun lapset menivät nukkumaan, oli aikaa itkeä. Yöllä ikävät ajatukset ja suru tulivat 

mieleen aiheuttaen unettomuutta. Haastateltavat kertoivat toimintakyvyn laskeneen suremisen vai-

heessa. Sureminen oli myös eräänlaista luopumista sekä epäonnistumisen ja riittämättömyyden 

tunnetta. Haastateltavat surivat monia asioita liittyen avioliittoon. Eron myötä useat ihmissuhteet 

katkesivat ja ystävien ja tekijän sukulaisista luopumista surtiin. Myös juhliin osallistuminen oli haas-

tavaa eron jälkeen. Haastateltavat surivat myös itse eroa, sillä avioliiton hajoamista pidettiin omana 

henkilökohtaisena epäonnistumisena.  

 

Konkreettisena suremisen kohteena näyttäytyi talo, jossa kokijat olivat tekijän kanssa asuneet. 

Myös lapset olivat surreet kotitaloa ja lasten mummola menetettiin. Haastateltavien kaikkien ollessa 

äitejä, nousi esiin äitiyteen liittyvät surun aiheet. Haastateltavat pohtivat olivatko olleet tarpeeksi 

hyviä äitejä ja olivatko huomioineet lapsia ja heidän tunteitaan tarpeeksi. Myös oman toiminnan 

pohtiminen liittyen lasten traumatisoitumiseen, masentumiseen ja psykoosiin joutumiseen olivat 

pinnalla. Haastateltavat kertoivat surreensa oman itsensä kadottamista ja laiminlyöntiä. Haastatel-

tava koki surua siitä, että oli antanut toisen kohdella itseään huonosti. Toisaalta myös tässä vai-

heessa korostui tekijän näkökulmasta sureminen. Haastateltavat kokivat surua tekijän puolesta liit-

tyen tähän tilanteeseen.  

 

“Oonko mä yhtään huomannu niitä lapsia siellä, että miltähän niistä on tuntunu.” (Haastattelu 
12.6.2019.) 

5.5 Työskentely ja uudelleen rakentaminen 

Haastattelun avulla haluttiin selvittää, minkälaisia työskentelytapoja haastateltavat käyttivät pro-

sessin aikana sekä minkälaisten verkostojen kanssa he työskentelivät. Tiedon saaminen nousi 

usein haastattelun aikana esiin tärkeänä osana selviytymisen prosessia. Tietoa saatiin mm.  turva-

kodeista, avoväkivaltatyöstä, internetistä, opintojen kautta, vertaistuen kautta ja terveydenhuol-

losta. Päiväkirjan kirjoittaminen todettiin myös hyväksi tavaksi selkeyttää ajatuksiaan sekä käsitellä 

asioita myös silloin, kun keskusteluapua ei ole ollut saatavilla. Ystävien kanssa asiasta puhuminen 

sekä ammattilaisten kanssa asian käsittely olivat tyypillisiä työskentelytapoja. Konkreettinen teke-

minen, kuten harrastukset tai kodin askareet olivat myös tärkeitä työskentelytapoja. Kahvilassa 

käyminen, juokseminen, laulaminen, leipominen, marjastaminen ja luonnossa liikkuminen olivat 
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esimerkkejä tehdyistä asioista. Olennaista oli, että tekeminen on itselle mielekästä. Haastateltavat 

kertoivat aloittaneensa myös vanhoja harrastuksia uudelleen.  

 

”Mun päiväkirjan pito oli sitä, että mä tein ihan pienille lapuille panin jotaki ylös ja sitte mulla 
oli tota ruokakaapissa nii toi kauraryynipurkki, yks semmone tyhjä, jossa oli niinku semmone pikku 
postilaatikko, panin sinne ne silput. Sit ku se lähti reissuun, ni mä aloin koota ne jonnekki.” (Haas-
tattelu 12.6.2019.) 
 

Haastattelussa nousi esiin myös jouten olemisen vaikeus. Vapaa-aikaansa saattaa aluksi täyttää 

liikaakin erilaisilla harrastuksilla ja menoilla, vaikka keho ja mieli kaipaisivat lepoa. Omien rajojen 

asettamista pidettiin tärkeänä ja ein sanomista täytyi harjoitella. Oivallettuaan, ettei jokaiseen eh-

dotukseen ja pyyntöön tarvitse suostua, on myös oma jaksaminen helpottunut. Oman rajallisuuden 

tunnistaminen näyttäytyi tärkeänä ja haastateltava kertoikin saaneensa apua siitä, että ruokaostok-

set tuotiin hänelle kotiin, ettei tarvitse käydä kaupassa.  

 

Kartoittaessa prosessin eri vaiheissa mukana olleita ammattilaisverkostoja, suurimmaksi autta-

vaksi tekijäksi mainittiin väkivaltatyöskentely. Kaikki haastateltavat olivat osallistuneet useisiin Ou-

lun ensi- ja turvakoti ry:n väkivaltatyön muotoihin. Erityisen tärkeänä pidettiin erilaisia vertaistuki-

ryhmiä, mutta myös turvakoti sekä lähisuhdeväkivaltatyön yksikön yksilötyöskentely saivat kiitosta. 

Muita avuntarjoajia olivat muun muassa terveydenhuolto, oikeuslaitos, poliisi, oppilashuolto, seu-

rakunta, lastensuojelu sekä perheoikeudelliset palvelut.  

 

“Asioitten etteen ku on pitäny, sitä avioeroasiaa prosessia hoitaa ja tota laittaa asioita eteenpäin ja 
kaikki niinku oikeusteitse niin siinäki on kova työ, mutta se toisaalta niinkö pitää mielen virkeänä.” 
(Haastattelu 12.6.2019.) 
 

Viimeisessä eli uudelleen rakentamisen vaiheessa haastateltavat kokivat saaneensa vapauden 

tehdä omia isoja päätöksiä, kuten ostaa auton. Myös eropäätöksessä pysyminen liittyi olennaisesti 

tähän vaiheeseen. Uudelleen rakentamisen vaiheessa haastateltavat olivat pysyneet päätökses-

sään eivätkä ole missään vaiheessa kokeneet tehneensä huonon päätöksen tai haluavan takaisin 

tekijän luokse. Tämän vaiheen haastateltavat olivat huomanneet myös siitä, että uusi asunto oli 

tuntunut alusta asti omalta ja siitä oli halunnut tehdä mieluisan, vaikka ennen muuttoa ajatteli sen 

olevan vain väliaikainen asunto.  

 

“Ostan uuden auton ja sitte ku sen päätöksen sain tehtyä, vaikka joutu ottaa lainan ja muuta nii et 
sillai niinku tavallaa iso päätös, ku ei ollu tottunu siihen, että sai päättää yhtään mittään.” (Haastat-
telu 12.6.2019.)  
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Konkreettisina tekoina liittyen uudelleen rakentamisen vaiheeseen haastateltavat mainitsivat avun 

hakemisen lapsille. Tässä vaiheessa tehtiin isoja päätöksiä liittyen asunnon valitsemiseen ja sen 

sisustamiseen mieluisaksi. Haastateltavat muodostivat omia rajoja esimerkiksi rajaamalla, ettei 

suostunut tekijän omaishoitajaksi tai edunvalvojaksi. Oman ajan viettäminen ja nauraminen olivat 

haastateltaville tärkeitä liittyen uudelleen rakentamiseen. Haastateltavat myös tekivät paljon itselle 

mieluisia asioita. He mainitsivat näistä esimerkkeinä taiteen, laulamisen, tanssimisen, lasten 

kanssa leikkimisen sekä luonnossa liikkumisen.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Yhteiskunnalliset normit selviytymisen jarruttajana  

Tutkimustuloksista nousi esiin laajoja ja merkittäviä yhteiskunnallisia teemoja ja epäkohtia, kuten 

vastuukysymykset ja väkivaltatiedon puute. Haastattelussa nousi esiin, etteivät haastateltavat juu-

rikaan kertoneet pohtineensa suhteen aikana, miten väkivallan tekijän täytyisi ottaa vastuuta teke-

misistään ja muuttaa käytöstään. Suomessa palvelujärjestelmä painottuu väkivallan kokijoiden aut-

tamiseen, muun muassa turvakotien ja avopalveluiden myötä. Viimeaikaisesta uutisoinnista ilme-

nee, että hallitusohjelmaan on merkattu turvakotipaikkojen lisääminen, mikä on tärkeä uudistus, 

mutta ei yksinään ratkaise väkivaltailmiötä (Yle 2019, viitattu 12.8.19). Väkivallan tekijöille suun-

nattu työskentely on yhä edelleen hajanaista, eikä sitä koordinoida valtakunnallisesti. Myös käy-

tännön ratkaisuissa vastuu väkivallattomasta elämästä on kokijalla, esimerkiksi yhteisestä kodista 

pois muuttaja on useimmiten kokija.  

 

Vaikka haastattelussa ei suoraan kysytty uhriutumisesta, näkyivät sen vaikutukset useissa vas-

tauksissa. Haastattelussa nousi esiin ajatus yksilön vastuusta. ”Miksi et vain lähde?” on stereotyyp-

pinen esimerkki yhteiskunnassa vallitsevasta ajatuksesta koskien lähisuhdeväkivaltaa. Väkivalta-

tiedon ja uhriutumisen käsitteen ymmärryksen puute heijastavat yhteiskunnallisissa asenteissa. 

Haastattelussa nousi esiin väkivallan normalisoituminen, väkivallasta irrottautumisen vaikeus ja vä-

kivallan tekijän tarjoamaan minäkuvaan samaistuminen. Kokijoiden selviytymistä ja voimaantu-

mista tuettiin lisäämällä heidän tietoaan väkivallasta ja sen seurauksista, joten sitä voitaisiin pitää 

myös yhteiskunnallisten asenteiden muutoksen lähtökohtana. Konkreettinen esimerkki tiedon li-

säämisestä voisi olla väkivaltatiedon integroiminen peruskoulun ja erinäisten jatkokoulutusten ope-

tussuunnitelmiin. Lähisuhdeväkivalta on Suomessa edelleen tabu, sen yleisyydestä huolimatta.  

 

Tutkimustuloksissa todettiin, että merkittävä selviytymistä tukeva asia on muun, kuin fyysisen vä-

kivallan sanoittaminen. Väkivallan tunnustamisella oli kauaskantoinen merkitys ja se näkyi olennai-

sena osana voimaantumisen kokemusta. Muun kuin fyysisen väkivallan sanoittamisen ja tunnista-

misen suuri merkitys heijastaa yhteiskunnallisia käsityksiä. Lähisuhdeväkivallan muodoista fyysi-

nen väkivalta on vahvasti osana palvelujärjestelmää esimerkiksi erilaisten rikosoikeudellisten pro-

sessien ja palveluiden myötä. Henkisen väkivallan vaikutuksista ja kustannuksista harvoin puhu-
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taan mediassa. Lähisuhdeväkivaltaa pidetään maailmanlaajuisesti merkittävänä ihmisoikeusongel-

mana ja sitä kokeneiden asemaa halutaan parantaa jatkuvasti. Tästä huolimatta haastateltavat 

toivat esille, että ihmisten ymmärrys henkisestä väkivallasta ja sen seurauksista olivat niin vähäisiä, 

että jopa aiheesta vaikeneminen nähtiin parempana vaihtoehtona, kuin siitä puhuminen.   

 

Suomessa on 28 turvakotia (Nollalinja, viitattu 28.8.19), joiden maantieteelliset sijainnit painottuvat 

Keski- ja Etelä-Suomeen. Tämä on yksi vaikuttava tekijä siihen, etteivät kaikki lähisuhdeväkivallan 

kokijat käy turvakodissa jossain vaiheessa selviytymisen prosessia. Haastatteluissa nousi vahvasti 

esiin häpeä ydinperheen ja avioliiton hajoamisesta sekä omasta vanhemmuudesta. Yksinään 

akuutin kriisivaiheen tuen tai väkivaltatyön lisääminen eivät riitä kokijoiden tueksi, vaan väkivalta-

tietoa tulisi olla kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla. Väkivallan muodot ja vaiku-

tukset tiedostava terveydenhoitaja tai perhetyöntekijä voi olla merkittävä tuki selviytymisen proses-

sissa.  

6.2 Selviytyjän työkirja tuo esiin kokijoiden äänen 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda uutta työskentelymateriaalia Oulun ensi- ja turvakoti 

ry:lle. Haastattelussa saatiin kerättyä riittävä määrä materiaalia, jotta työkirja voitiin tehdä. Työkirja 

koostuu kansilehdestä, alkusanoista, aiemmasta tutkimustiedosta ja haastateltavien kertomuk-

sista. Lisäksi tilaa on myös työkirjaa käyttävän omille ajatuksille. Työkirjassa on eritelty jokainen 

selviytymisen vaihe, avattu vaihetta lyhyesti alkuperäisen selviytymisen prosessi -kuvauksen mu-

kaisesti sekä kirjoitettu listan muotoon haastateltavien kertomia yksittäisiä vastauksia. Vastaukset 

on kirjoitettu minä -muotoon, sillä työkirjan ensisijaisena tarkoituksena on havahduttaa lähisuhde-

väkivallan kokijoita jäsentämään omaa selviytymisen prosessiaan. Työkirja voi tarjota kokijoille 

mahdollisesti myös vertaistuen kokemusta, sillä alkusanoissa on erityisesti mainittu listojen olevan 

kokijoiden itsensä kertomaa. Vertaistuellista kokemusta voi luoda myös se, että työkirjan lauseet 

on jätetty hyvin lähelle alkuperäistä muotoaan, ainoastaan murre -muotoja ja toistoa on pelkistetty. 

Näin ollen ilmaisut ovat hyvin yksityiskohtaisia, helposti ymmärrettäviä ja samaistuttavia. 

 

Työkirjan kokoamisen jälkeen työkirja on annettu luettavaksi kahdeksalle Oulun ensi- ja turvakoti 

ry:n työntekijälle. Työntekijöiltä kerätty palaute on ollut suullista ja sen pohjalta tehtiin pieniä muu-

toksia. Palaute on kerätty myös opinnäytetyötä ohjaavilta opettajilta. Opinnäytetyöprosessin aikana 

työkirjaa ei vielä käytetty asiakastyössä. Käyttämällä työkirjaa asiakastyössä lähisuhdeväkivaltaa 

kokeneiden kanssa voitaisiin saada aidompi kokemus työkirjan selkeydestä ja toimivuudesta.    
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyössä onnistuttiin vastaamaan tutkimuskysymyksiin, sillä haastattelussa kerättyä mate-

riaalia oli riittävästi ja sen sisältö vastasi asetettuihin kysymyksiin. Haastattelun avulla saatiin muo-

dostettua riittävän laaja käsitys selviytymisen eri vaiheista ja väkivaltailmiöstä yhteiskunnallisella 

tasolla. Toimeksiantajan kanssa suunniteltu työkirja toteutettiin ja sen saama palaute työyhteisössä 

on ollut hyvää. Opinnäytetyössä kerätty tietopohja ja molempien tutkijoiden saama työelämäkoke-

mus väkivaltatyön parissa auttoivat ymmärtämään ja analysoimaan kerättyä haastattelumateriaa-

lia. Opinnäytetyön viitekehykseen liitetyt teoriat ja aiemmat tutkimustiedot tukivat tutkimustuloksia.  

Vaikka kokemuksia kartoittaessa ei voida olettaa tulosten olevan kaiken kattavia, oli yllättävää huo-

mata, ettei vastauksissa noussut esiin joitain yleisesti kirjallisuudessa esiintyviä esimerkkejä. Työ-

kirjaa tehdessä kriittisen yhteiskuntaosaamisen ja tutkimuksellisen kehittämisosaamisen kompe-

tenssit tukivat prosessia siten, että omat kokemuspohjalta kerätyt tiedot osattiin sivuuttaa ja keskit-

tyä haastattelussa esiin tuotuihin asioihin. Varsinaisessa haastattelutilanteessa johdattelulta ja ole-

tuksilta vältyttiin, sillä haastattelukysymykset olivat tarkasti ennalta asetettuja, eikä tarkentavia li-

säkysymyksiä kysytty.  

 

Laadullinen tutkimus ja aineistonkeruumenetelmänä puolistrukturoitu teemahaastattelu osoittautui-

vat opinnäytetyöhön sopiviksi menetelmiksi. Puolistrukturoidun teemahaastattelun kysymykset oli-

vat riittävän yksityiskohtaisia, jotta lähes kaikki vastaukset vastasivat tutkimuskysymyksiin, mutta 

myös tarpeeksi avoimia haastateltavien omien kokemusten esille tuontiin. Tutkimustuloksissa 

nousi esiin ennakko-oletuksista poiketen huomattavan paljon yhteiskunnallisiin normeihin liittyviä 

teemoja, palvelujärjestelmän puutteita ja väkivaltatiedon vähäisyyttä yhteiskunnallisella tasolla. Lä-

hisuhdeväkivallan yleisyys korreloituna väkivaltatietouden vähäisyyteen oli silmiä avaavaa. Uusim-

piin tutkimuksiin, hankkeisiin ja projekteihin tutustuessa kuitenkin huomasi, että väkivaltateemaan 

ollaan koko ajan paneutumassa lisää ja halu kehittää yhteiskuntaa on olemassa myös käytännön 

toimissa.  

 

Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen tuki tutkimustulosten analysointia, sillä yksittäisistä 

haastattelun vastauksista oli havaittavissa ja yhdistettävissä laajoja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja nor-

meja. Haastatteluun osallistuminen itsessään tuki haastateltavien osallisuutta, sillä opinnäytetyön 

tuloksista on luotu asiakastyössä käytettävää työskentelymateriaalia. Osallistumalla haastatteluun 

haastateltavat saivat mahdollisuuden jäsentää omaa kokemustaan, mutta heidän kertomansa tulee 
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myös auttamaan muita lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Opinnäytetyöllä on myös mahdollista vai-

kuttaa sosiaalialan ammattilaisiin antamalla heille kokemustietoa väkivaltailmiöstä.  

 

Eettisyyden huomioiminen onnistui luontevasti prosessin eri vaiheissa. Haastattelutilanne oli suun-

niteltu tilojen, kahvitarjoilujen ja haastattelun toteutuksen osilta tarkkaan ja haastateltavat kertoivat 

lopuksi tilanteesta jääneen hyvä ja luottavainen olo. Aineiston käsittelyssä ja vaitioloasioissa nou-

datettiin erityistä varovaisuutta. Toisen opinnäytetyön tekijän työskentely Oulun ensi- ja turvakoti 

ry:ssä vaikutti siihen, että salassapitovelvollisuus nousi erityisen vahvasti esiin. Mahdolliset koh-

taamiset haastattelun jälkeen Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tiloissa tai haastateltavien osallistuminen 

opinnäytetyön tekijän tai työyhteisön järjestämiin palveluihin täytyi toteuttaa siten, että haastatelta-

van anonymiteetti turvataan.  

 

Valituista kompetensseista eettinen osaaminen näkyi myös opinnäytetyön raportin kirjoitusasussa. 

Jo opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin huomiota siihen, että tutkimuskohteemme ovat 

lähisuhdeväkivallan kokijoita, eivätkä uhreja. Kokija -sanan käytöllä ilmaistaan käsitystä ihmisestä 

toimivana, itseohjautuvana subjektina, eikä tilanteiden armoilla olevasta valintoihin kykenemättö-

mästä kohteesta. Opinnäytetyön keskiössä ovat selviytyminen ja voimaantuminen, minkä vuoksi 

olisi ristiriitaista puhua uhreista, eikä kokijoista.   

 

Opinnäytetyön tekeminen lisäsi tutkimuksellista kehittämisosaamistamme, sillä laadullisen tutki-

muksen tekeminen oli kummallekin tekijälle uutta. Tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä valintoja 

tehtiin aiheeseen tutustumisen myötä ja opinnäytetyön prosessin eri vaiheet antoivat kokemusta 

erilaisista tutkimuksellisista menetelmistä. Opinnäytetyön myötä työelämäyhteistyön osaaminen 

vahvistui ja osasimme kehittää tutkimusta prosessin aikana toimeksiantajan ohjeiden ja toiveiden 

mukaan.  

 

Jatkokehittämisideoita pohtiessa tärkeimpänä nousi esiin kohdennetusti selviytymisvaiheen tutki-

minen. Tämän opinnäytetyön kaltaisia haastatteluja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden kokemuksista 

olisi hyvä tehdä laajemmasta otannasta. Selviytymisen ja voimaantumisen sekä selviytymisvaiheen 

tuen merkityksen tutkiminen luovat mahdollisuuksia rakentaa palvelujärjestelmää kokijoiden tar-

peita kohtaavaksi. Lähisuhdeväkivallan pitkäkestoisten vaikutusten tutkiminen voisi luoda raameja 

sille, kuinka pitkäjänteistä työskentelyä palvelujärjestelmässä tulisi olla tarjolla.  
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Selviytyjän työkirjaa voitaisiin kehittää laajemman otannan myötä, mutta yksi jatkokehittämismah-

dollisuus olisi myös tehdä ammattilaisille kohdennettu selviytyjän työkirja. Väkivaltatietoisuuden li-

sääminen eri ammattilaisten keskuudessa lisäisi palvelujen sopivuutta ja tukisi kokijan selviyty-

mistä. Väkivaltatietoisuuden lisäämisellä voisi olla myös positiivista vaikutusta ammattilaisten ky-

kyyn ja rohkeuteen tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan.  
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HAASTATTELUKYSYMYKSET        LIITE 1  

 

1. Valmisteleva vaihe  

- Minkälaisia merkkejä tai väkivallasta varoittavia tekijöitä huomasit suhteen aikana tai jäl-

keenpäin suhdetta tarkastellessa? 

- Miten reagoit näihin havaintoihin? 

 

2. Havahtuminen 

- Minkälainen asia tai tapahtuma havahdutti sinut tilanteeseen? 

- Mitä ajatuksia ja tunteita tilanteeseen havahtuminen herätti? 

 

3. Etääntyminen 

- Miten etäisyyden otto näyttäytyi sinulla?  

- Mitä ajatuksia ja tunteita etäisyyden otto herätti? 

 

4. Häilyminen/Ambivalenssi 

- Minkälaisia ajatuksia sinulla oli ambivalenssin vaiheessa? 

- Miten ambivalenssi näkyi toiminnassasi tai toimintatavoissasi?  

 

5. Tunnustaminen 

- Miten tilanteen tunnustaminen näyttäytyi? 

- Mitä ajatuksia ja tunteita tilanteen tunnustaminen herätti? 

 

6. Sureminen 

- Miten suremisen vaihe näkyi prosessissasi? 

- Minkälaisia asioita surit? 

 

7. Työskentely 

- Minkälaisia työskentelytapoja käytit työskentelyvaiheessa? Joko itseksesi tai ulkopuolisen 

kanssa 

- Minkälaisen verkoston kanssa työskentelit? Oliko sinulla jokin omatyöntekijä tai useita aut-

tavia tahoja? 
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8. Uudelleen rakentaminen 

- Minkälaisista ajatuksista huomasit, että olet uudelleen rakentamisen vaiheessa? 

- Minkälaisia konkreettisia tekoja teit tuona aikana?  
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